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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DESTE CONCELLO O DÍA
VINTECATRO DE NOVEMBRO DE DOUS MIL ONCE.
NÚM. 13/2011
SRES/RAS ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Javier Jorge Castiñeira.
CONCELLEIROS
D. Manuel Pavón López.
Dª Mercedes Josefina González Alonso.
Dª María Teresa López Rego.
D. Pedro José Fernández Manín.
D. José María García Rivera.
D. José Ramón Val Alonso.
Dª Rosa María Pérez Gradaille.
D. Enrique Cotarelo García.
D. Jaime Cancio Rodríguez.
Dª Ana María López Campoamor.
Dª María Ángeles Veiga Varela.
D. Xan Carlos González Basanta.
INTERVENTOR
D. Luis Ramón Vázquez Parga.

No Salón de Plenos da Casa Consistorial de
Foz, sendo as 20:30 horas do vintecatro de
novembro de 2011, baixo a presidencia de D. Javier
Jorge Castiñeira, e asistido pola secretaria da
Corporación en réxime de acumulación, Dª Ana
Ramos Ramos, que da fe do acto, e o interventor
municipal D. Luis Ramón Vázquez Parga, se reúnen
os Srs. Concelleiros relacionados, membros todos
do Pleno, co obxecto de realizar nunha primeira
convocatoria a sesión ordinaria prevista para o día
de hoxe, e de acordo co seguinte orde do día.

SECRETARIA- en réxime de acumulación
Dª Ana Ramos Ramos.

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES DE DATAS 29/09/11; 21/10/11
E 25/10/11.
Pola Presidencia se pregunta aos membros presentes do Pleno se teñen que formular
algunha observación ás actas das sesións celebradas os días 29/09/11, 21/10/11 e 25/10/11 e
que foron oportunamente distribuídas coa convocatoria.
Toma a palabra o Sr. Rivera para indicar como cuestión de orde que as actas das
comisións informativas que son preceptivas ao funcionamento do concello Pleno non estaban
cando acudiu a consultar os expedientes e quere saber porqué sucedeu. O Sr Alcalde da a
palabra a Sra. Secretaria que indica que efectivamente os ditames non estaban nos
expedientes, porque non estaban impresos pero sí elaborados, e que se dará lectura de cada
un nesta sesión.
Toma a palabra o Sr. Cancio para manifestar que na acta do pleno celebrado o 29 de
setembro de 2011, cree que existe un erro, no punto 8, nas intervencións do PSOE, se recolle
incorrectamente a manifestación da votación do voceiro do PP e non do PSOE como se
transcribe na acta.
Non habendo mais intervencións, quedan aprobadas por unanimidade dos membros
presentes as actas das citadas sesións coas correccións sinaladas, ordenando a súa
transcrición ao Libro de Actas, segundo o disposto polo artigo 110.2 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

2.- RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA DITADAS DENDE O DÍA 27/09/11 AO 21/11/11.
Aos efectos previdos no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, se da conta ao Pleno da Corporación das Resolucións ditadas
pola Alcaldía-Presidencia dende o día 27/09/11 ao 21/11/11 e que foron postas de manifesto á
Secretaria, quedando enterados os señores asistentes.
3.-MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN DE SERVIZO PÚBLICO DA PISCINA
MUNICIPAL.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 17 de Novembro de
2011, que no seu literal indica:
“Formalizado contrato de obra de “Acondicionamento de salas de exposición e
cafetería no CENIMA e instalación do SPA na piscina municipal” o 5 de maio de 2011 co cal se
dota de un servizo adicional a disposición da instalación da piscina municipal, que ven sendo
xestionada por medio de Contrato de Xestión de servizo público asinado o 15 de novembro de
2006, en vigor, e tendo en conta a Providencia de alcaldía de 8 de novembro de 2011 no que
ponse de manifesto a posibilidade de que sexa necesario realizar unha modificación no
contrato de xestión do servizo público da piscina municipal de referencia por razón de interese
público.

Conforme á prerrogativa do órgao de contratación contida no punto 9 do Prego de Cláusulas
administrativas e condicións técnicas que rexeron o concurso para o outorgamento da
concesión da xestión, explotación e mantementeo do complexo da piscina climatizada
municipal de Foz.

Logo de examinar a documentación que a acompaña e unha vez visto o informe de Secretaría,
de conformidade co establecido no artigo 94 e na disposición adicional segunda da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público,
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 5 ( 2 PP, 2 UNIFOZ, 1 BNG)
Abstencións: 2 (PSdeG-PSOE)
PRIMEIRO. Modificar o contrato administrativo da concesión da xestión, explotación e
mantementeo do complexo da piscina climatizada municipal de Foz, nos termos que se
indican:
“-Parcial documento administrativo de formalización do contrato administrativo obxeto
de modificación- TERCEIRO: Ambas partes obríganse ó cumplimento do presente contrato, ó
cumplimento do contido dos Pregos de Condicións Administrativas Particulares, ó cumplimento
do proxecto de obras e ó cumplimento das condicións contidas na oferta suscrita pola empresa
adxudicatoria.”
Engádese o parágrafo anterior: “No concerniente ó prego de Condicións Administrativas
Particulares no punto 1 en canto ó obxeto e características do concurso…
Onde dí “Inclúese no obxeto do contrato, tódas instalacións e edificacións
comprendidas na citada instalación”
Modifícase o texto do seguite teor “Formalizado contrato de obra de “Acondicionamento
de salas de exposición e cafetería no CENIMA e instalación do SPA na piscina municipal” o 5
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de maio de 2011 dótase dun servizo adicional a instalación da piscina municipal que debe de
ser prestado polo concesionario con suxeición ás obrigas e dereitos dos restantes servizos
inicialmente concertados no contrato de orixe”
SEGUNDO. Dar audiencia ao contratista por un prazo de cinco días hábiles, con
traslado do acordo emitido e da proposta de modificación, para que poida presentar as
alegacións que considere pertinentes.
No caso de non efectuar alegacións considerarase o acordo definitivamente aprobado
nos termos establecidos no acordo adoptado polo órgao de contratación. En caso contrario
tomarase en consideración por Alcaldía ós efectos de adoptar os trámites oportunos conforme
ás posibles alegacións presentadas”.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Abre o debate o Sr. Alcalde resumindo o contido da proposta.
Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que ademáis de facer a piscina hai que darlle máis
servizos e por ese motivo a Deputación subvencionou esta obra do Spa.
Por parte do voceiro de UNIFOZ, indícase en síntese que non se valora a calidade da
instalación, pero está de acordo en que se debe de incluir esta nova instalación no obxeto do
contrato.
Por parte do grupo municipal BNG, indícase que en síntese que lle consta a obligatoriedade de
incluir esta servizo no contrato pero poderíase valorar se esta obra era necesaria.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, resultando aprobado por unanimidade o seguinte acordo:
PRIMEIRO. Modificar o contrato administrativo da concesión da xestión, explotación e
mantementeo do complexo da piscina climatizada municipal de Foz, nos termos que se
indican:
“-Parcial documento administrativo de formalización do contrato administrativo obxeto
de modificación- TERCEIRO: Ambas partes obríganse ó cumplimento do presente contrato, ó
cumplimento do contido dos Pregos de Condicións Administrativas Particulares, ó cumplimento
do proxecto de obras e ó cumplimento das condicións contidas na oferta suscrita pola empresa
adxudicatoria.”
Engádese o parágrafo anterior: “No concerniente ó prego de Condicións Administrativas
Particulares no punto 1 en canto ó obxeto e características do concurso…
Onde dí “Inclúese no obxeto do contrato, tódas instalacións e edificacións
comprendidas na citada instalación”
Modifícase o texto do seguite teor “Formalizado contrato de obra de “Acondicionamento
de salas de exposición e cafetería no CENIMA e instalación do SPA na piscina municipal” o 5
de maio de 2011 dótase dun servizo adicional a instalación da piscina municipal que debe de
ser prestado polo concesionario con suxeición ás obrigas e dereitos dos restantes servizos
inicialmente concertados no contrato de orixe”
SEGUNDO. Dar audiencia ao contratista por un prazo de cinco días hábiles, con
traslado do acordo emitido e da proposta de modificación, para que poida presentar as
alegacións que considere pertinentes.
No caso de non efectuar alegacións considerarase o acordo definitivamente aprobado nos
termos establecidos no acordo adoptado polo órgao de contratación. En caso contrario
tomarase en consideración por Alcaldía ós efectos de adoptar os trámites oportunos conforme
ás posibles alegacións presentadas
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4.-DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDADE DE D. ROBERTO BOUZA OROSA.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 17 de Novembro de
2011, que no seu literal indica:
“Formulada solicitude por D. Roberto Bouza Orosa de recoñecemento de
compatibilidade como persoal ao servizo da Administración Local para desempeñar unha
segunda actividade no sector público, dirixida a este concello con data 2/11/2011 e visto o
informe de Secretaría de data 8/11/2011 sobre a Lexislación aplicable e o procedemiento a
seguir.

Considerando que o segundo posto a desempeñar consistirá no desempeño das
funcións de docencia de vento madeira para a escola de música municipal de Foz por unha
duración de 8 horas semanais como persoal laboral temporal a tempo parcial

Á vista de que o desempeño da segunda actividade efectúase en razón do interese
público.

Á vista de que os servizos que se pretenden levar a cabo non son incompatibles co
establecido no artículo 7 de la Ley 53/1984).

Tendo en conta que o posto de traballo a desempeñar no concello de Foz constitúe o
segundo posto xa que implica un desempeño de 8 horas semanais fronte ás 15 horas do posto
principal desempeñado no concello de Burela.

En conclusión ao exposto e de conformidade co artigo 9 da Lei 53/1984, de 26 de decembro,
de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracions Públicas.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 5 ( 2 PP, 2 PSdeG-PSOE, 1 BNG)
Abstencións: 2 (UNIFOZ)
PRIMEIRO: Informar favorablemente a autorización da compatibilidade solicitada por
D. Roberto Bouza Orosa.
SEGUNDO: Cumplida a tramitación indicada remitir ó concello de Burela,
administración na que o solicitante exerce a actividade principal aos efectos do
recoñecemento da compatibilidade do exercicio da actividade de docencia.
TERCEIRO: Dar traslado do presente acordo ao solicitante aos efectos oportunos.”
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
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Abre o debate o Sr. Alcalde resumindo o contido da proposta.
Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que neste caso apoiará o acordo pero no futuro non
o fará porque nestes momentos tan delicados se non se declara a compatibilidade en casos
coma este poderá facer o traballo xente de Foz.
Por parte do voceiro de UNIFOZ, indícase en síntese que a convocatoria da plaza de director
da escola déronse 5 días para presentarse que os considera escasos, e polo que respecta á
compatibilidade indica que obligará aos alumnos a acomodarse ao horario do profesor e por
ese motivo votarán en contra.
Por parte do grupo municipal BNG, indícase en síntese que vai a votar a favor porque non hai
impedimento legal nin de outra índole para denegalo.
O Sr. Alcalde toma a palabra para indicar que con respecto ao prazo dado para presentarse á
plaza de director da escola de música era urxente cubrir o posto vacante por enfermidade do
titular e presentáronse varias persoas. Con respecto á declaración da compatibilidade indica
que estase a facer dende sempre. Os profesores de música dan poucas horas de música en
cada escola de ahí a necesidade de declarar estas compatibilidades.
En segundo turno de intervencións dos grupos municipais reitéranse nas manifestacións
efectuadas na primeira intervención, en síntese.
Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do asunto
obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 10 (5 PP, 4 PSOE e 1 BNG).
Abstencións: ningunha
Votos en contra: 3 (UNIFOZ).

Resultando aprobado o seguinte acordo:
PRIMEIRO: Informar favorablemente a autorización da compatibilidade solicitada por D.
Roberto Bouza Orosa.
SEGUNDO: Cumplida a tramitación indicada remitir ó concello de Burela, administración na que
o solicitante exerce a actividade principal aos efectos do recoñecemento da compatibilidade do
exercicio da actividade de docencia.
TERCEIRO: Dar traslado do presente acordo ao solicitante aos efectos oportunos
5.- MOCION DO GRUPO POLITICO MUNICIPAL UNIFOZ SOBRE INSTAR A XUNTA PARA A
REALIZACION DUN PLAN DE ACTUACION PARA A REFORMA INTEGRAL E A POSTA EN
VALOR DO LUGAR DA FROUXEIRA E DOS CASTROS DE FAZOURO.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 17 de Novembro de
2011, que no seu literal indica:
Dáse conta da Moción en cuestión, na que se expón que a promoción turística e conservación
de patrimonio son valores nos que temos que traballar dende a Corporación Municipal, para
conseguir que o noso Pobo sexa cada día un referente turístico 365 días co ano.
No sentido do exposto con anterioridade, o noso pobo dispón de dous lugares onde se
encontran dúas referencias do noso patrimonio e por conseguinte tamén referencias turísticas
como son A FROUXEIRA E OS CASTROS DE FAZOURO.
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Tanto nun caso como o outro aínda que se fixeron diferentes actuacións son necesarias
melloras importantes, en especial na Frouxeira debido ao seu estado de deterioro e abandono.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 7 ( 2 PP, 2 PSdeG-PSOE, 2 UNIFOZ 1 BNG). Unanimidade dos
membros presentes.
Instar a Xunta de Galicia para a realización dun plan de actuación para a reforma integral e
posta en valor do lugar da FROUXEIRA así como dos CASTROS DE FAZOURO.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Por parte do Sr. Cancio se matiza a moción indicando que se trata de dous puntos importantes:
por unha parte a compra de case todos os terreos que xa foi unha actuación importante que se
fixo e que require mantemento, e por outra a Frouxeira está desastrosa e é un punto que debe
de ser posto en valor, xa que é necesario.
Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que está de acordo coa moción.
Por parte do Sr. Basanta, indícase en síntese que está igualmene de acordo e o BNG cando
estaba na consellería de cultura no goberno bipartito xa se fixo unha actuación en Fazouro e
incorporouse unha enmenda aos orzamentos para adicar fondos a posta en valor destes dous
grandes atractivos que ten o concello
O Sr. Alcalde toma a palabra para indicar que está de acordo e que as actuacións na Frouxeira
tamén as considera como un punto de interese e xa no programa do PP iba unha actuación
nesta zona, área recreativa ou de algún modo crear un punto de encontro na zoa.
Unha vez rematado o turno de debate, e sometido a votación por unanimidade dos membros
presentes acórdase
Instar a Xunta de Galicia para a realización dun plan de actuación para a reforma integral e
posta en valor do lugar da FROUXEIRA así como dos CASTROS DE FAZOURO.
6.- MOCION DO GRUPO POLITICO MUNICIPAL UNIFOZ DE INSTAR A XUNTA A
FORTALECEMENTO DA NOSA AREA SANITARIA E DOTALA DE MAIS E MELLORES
SERVICIOS.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 17 de Novembro de
2011, que no seu literal indica:
Dáse conta da Moción en cuestión na que se expón que a Sanidade Pública e Universal é un
dos dereitos nos que dende a Corporación Municipal temos que traballar para conquerir cada
día máis e mellor servizo.
Á vista das últimas noticias que día tras días están a aparecer nos medios de comunicación en
voz dos traballadores, sindicatos e cidadáns, parece que se están recortando servizos na
sanidade pública, o que semella o desmantelamento da nosa área sanitaria.
Os recortes da Consellería empeoran a sanidade día a día.
Na UDO (unidade da dor), deixáronse de poñer infiltracións para a dor a doentes graves. Non
se lles da solución a estos enfermos e indícaselles que vaian á privada.
Reduciron o persoal e eliminaron as substitucións, incluso no verán que aumenta a poboación
ou durante a campaña da gripe. Se hai menos profesionais para atender á poboación a
calidade asistencial baixa.
Centros de Atención Primaria (Viñedo, Barreiros) estiveron sen dotación de persoal de
urxencias durante as mañas das súas locais deste verán.
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A Conselleira minte cando di que as listas de espera diminúen. Temos datos que corroboran
que isto non é así, aumentan e cada día mais. Non nos pode enganar porque todos coñecemos
xente que leva esperando por unha cita meses e meses.
Seguen pendentes de analizar infinidade de citoloxías que se mandaron dende os centros de
saúde. Se temos en conta as estadísticas algunha dará como resultado un cancro.
Mentres as salas de rehabilitación dos centros de saúde seguen a estar pechadas polas tardes,
seguen a derivas pacientes aos centros privados.
Suprimen servizos de ambulancia…
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Por parte do Sr. Cancio explica a moción presentada polo seu grupo indicando en síntese que é
un tema importante no que está habendo recortes por parte da Xunta de Galicia, que non
recibiu a nadie desta corporación, e indica que esta área sanitaria debe de estar reforzada e
fortalecida para ter máis e mellores servizos.
Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que a cuestión sanitaria está nunha situación moi
deficiente e que vai a haber que pagala volvendo a anos atrás, e afirma que dende o PSOE
vaise loitar por manter a sanidade pública, e que está de acordo coa moción porque todo o que
sexan recortes o seu grupo vai a estar en contra.
Por parte do Sr. Basanta, indícase en síntese que o desmantelamento da área sanitaria é o
camiño de un partido de dereitas, que desvía fondoas a empresas privadas e que non apoia a
sanidade pública; non houbo sustitucións dos médicos no verán, suprímese a ambulancia
nocturna, a asistencia é deficiente, elimínanse servizos, non se cubren as baixas dos médicos,
e os orzamentos da Xunta seguen a reducirse nesta materia nos últimos anos. A sanidade
indica que é un servizo básico e todos estes recortes fan que cada vez teñamos un servizo
máis reducido.
O Sr. Alcalde toma a palabra para indicar que neste debate da sanidade en Foz leva a culpa o
PP, pero os outros grupos non fixeron nada; levan dous anos decindo que desaparecerá o
hospital da Costa e o Presidente da Xunta anunciou a ampliación do mesmo, tróuxose unha
ambulancia medicalizada e o grupo de goberno indica que non ten queixas do servizo nocturno
nin das urgencias. Manifesta o total apoio á sanidade pública, a educación pública e aos
servizos sociais.
O Sr. Cancio indica en segunda intervención que en Sarria cerrouse da noita para a mañá e
cando se di dende a plataforma sanitaria da mariña que non se cubren as baixas eso vai en
detrimento do servizo. Agradece o apoio do PP a esta moción pero se resolverá o problema se
coas propostas do PP se mellora o servizo sanitario. Nesta moción indica que só se recollen
queixas e protestas non se fai demagogia.
O Sr. Rivera indica en síntese en segunda intervención que é falso cando o Alcalde dí que o
PSOE non fixo nada pola sanidade, e recorda a xestión para conseguir terreos para construir
un novo centro de saúde, o fisioterapeuta, o servizo de odontoloxia, os ATS os domingos, entre
outros que indica que esto o acadou o PSOE, cando o Sr. Rivera presidia este concello. Afirma
que él mismo foi pedir unha consulta e tardou 10 meses cando o PP di que a lista de espera é
de 40 días e afirma que en materia sanitaria non hai que dar nin un paso atrás. Os recortes
farán que sexan estes pobos os que o paguen.
O Sr. Basanta insiste en que non é mentira o que di o BNG sobre os recortes en materia
sanitaria, e afirma que hai máis sitios onde recortar e non en sanidade, e que se está desviando
a centros privados as atencións en sanidade pública. E sobre a ambulancia medicalizada
precisa que é da Mariña, non de Foz.
O Sr. Alcalde cerra o debate reiterando a posición xa manifestada na intervención anterior,
sobre que se vai apoiar a moción, e precisa que a ampliación do hospital da costa anunciouse
no debate da autonomía, e matiza igualmente que o centro de saúde veuno a inaugurar o Sr.
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Fraga. É un momento de dificultade e dende a Xunta máis do 45% do orzamento da Xunta vai
destinado a Sanidade, e baixaronse as listas de espera no hospital da costa con respecto a
etapa do bipartito e temos unha sanidade previlexiada pero seguirase loitando para ter mellores
servizos optimizando os servizos
Unha vez rematado o turno de debate, e sometido o asunto a votación acórdase por
unanimidade dos membros presentes
Instar á Xunta de Galicia ao fortalecemento da nosa área sanitaria e dotala de máis e
mellores servizos.

7.- MOCION DO GRUPO POLITICO MUNICIPAL UNIFOZ DE INSTAR A XUNTA DA
AMPLIACION ORZAMENTARIA DA PARTIDA ADICADA AO PROGRAMA DE AXUDA NO
FOGAR.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 17 de Novembro de
2011, que no seu literal indica:
Dáse conta da Moción en cuestión na que se expón que UNIFOZ considera que o servizo de
axuda no fogar, é un dos servizos básicos para os veciños en especial par aqueles que máis
dificultades teñen.
A chamada Lei de Dependencia, está a ter in resaso na súa aplicación, que fai que nalgún caso
chepe demasiado tarde a algúns veciños.
Así pois a Axuda no Fogar é a única opción que teñen os veciños necesitados do noso
Concello.
O Concello de Foz, ten urxente necesidade de duplicar o servizo de Axuda no Fogar, pero para
poder facelo necesita os recursos suficientes.
Que no ano 2010 o concello de Foz recibiu da Xunta de Galicia 21.000 € para este programa, e
no presente ano 2011 recibiu comunicación da xunta dunha axuda para este programa de tan
solo 3000 €, cantidade ridícula para as necesidades que teñen os nosos veciños por este
concepto.
Os datos expostos significan un RECORTE de mais do 85% moi diferente a ese 5% que nos
queren facer ver dende a Xunta de Galicia.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 5 (UNIFOZ 2, PSdeG-PSOE 2, BNG 1)
Abstencións: 2 (PP)
Instar a Xunta de Galicia a ampliación orzamentaria da partida adicada ao programa de
AXUDA NO FOGAR, para que o noso Concello poda seguir prestando e mellorando o
mencionado servizo.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Por parte do Sr. Cancio explica a moción presentada polo seu grupo indicando en síntese que
este asunto é un atentado contra as persoas máis necesitadas do seu municipio. No ano 2010
destínanse 21.000 euros e no 2011 3.000 euros, que califica esta reducción de 18.000 euros de
atentado por parte da Xunta de Galicia ao servizo de axuda no fogar xa de por sí deficitario,
polo que espera que prospere esta moción.
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Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que non se fai dende o seu grupo política cos máis
débiles. O PP manda cartas de axudas que da a Xunta como as políticas máis rancias e
caducas, ou se sacan fotos cando se dan axudas por parte do concello.
Por parte do Sr. Basanta, indícase en síntese que este é un exemplo dos recortes que aplica a
Xunta en servizos públicos dos máis necesitados. O BNG ten unha moción máis ampla pero
neste senso que explicarase.
O Sr. Alcalde toma a palabra para indicar que se vai a votar a favor pero por distintos
argumentos aos expostos. Recoñece o recorte en libre concurrencia. O servizo prestouse por
parte do concello anque este é un servizo de máis administracións (estado, xunta, e
deputacións provinciais). Afirma que no ano 2010 destinaronse 110.000 euros e no 2011
destináronse 151.966 euros ao servizo de axuda no fogar polo que se atendeu a máis usuarios
xa que se pasaron os fondos de axuda a domicilio a dependencia, polo que a inversión é
positiva, anque recoñece que o anuncio no último momento perxudicou aos concellos. Solicita
conste en acta que o PSOE sacou unha lei de dependencia que agora obriga a asumir ás
CCAA o 75% do coste e que o Estado non cumple, porque aprobou unha lei sen capacidade
orzamentaria. As deputacións indica que teñen tamén competencias en servizos sociais e
contase con que dende a deputación envíese unha persoa máis. Agora informa que hai unha
persoa máis traballando no servizo e o 80 % da lista de espera está cuberta e o 20% restante
son persoas sen urxencia. E quere deixar claro que a Xunta aumentou o custo do gasto social
en Foz.
O Sr. Cancio en segunda intervención afirma que non costa igual a dependencia que a axuda a
domicilio, pero alégrase de que o grupo de goberno coincida co fondo da moción.
O Sr. Rivera en segunda intervención afirma que o PP non apoiou a lei de dependencia e que
foi un goberno socialista o que aprobou esta lei. Afirma que a deputación non ten competencia
en dependencia, pode colaborar pero que os servizos sociais están tranferidos á Xunta. Indica
que neste concello houbo 8 persoas atendendo aos servizos sociais e agora hai 5 menos a
pesar de que é a Xunta do PP, igual que non hai obras para o pobo.
O Alcalde cerra as intervencións indicando que a Lei de dependencia fíxose sen saber o que ia
a costar e por eso agora hai xente sen cobrar. Polo que se refire ás obras que a Xunta de
Galicia fixo en Foz, fai unha relación das realizadas dende o goberno autonómico do PP.
Neste momento por parte do Sr. Alcalde faise unha primeira chamada ao orde ao Sr. Rivera.
Remata a intervención o Sr. Alcalde indicando que se votará a favor porque estase de acordo
en que o concello non ten porqué asumir estes gastos.
O Sr. Val do PSdeG-PSOE indica que a Deputación non ten competencia en servizos sociais,
ao que o Sr. Alcalde indica que no seguinte Pleno terá que demostrar o partido socialista que a
deputación non ten competencias en servizos sociais.
A continuación procédese á votación do asunto acordándose por unanimidade dos membros
presentes:
Instar a Xunta de Galicia a ampliación orzamentaria da partida adicada ao programa de
AXUDA NO FOGAR, para que o noso Concello poda seguir prestando e mellorando o
mencionado servizo.
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8.- MOCION DO GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSdeG-PSOE CON MOTIVO DO 25/11/11 DIA
INTERNACIONAL CONTRA AVIOLENCIA DE XENERO.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 17 de Novembro de
2011, que no seu literal indica:
Dáse conta da Moción en cuestión na que se expón que dende o Parlamento /Asemblea
de…queremos facer de novo un chamamento á rebelión colectiva da cidadanía contra a
violencia de xénero; todos e todas debemos comprometernos contra esta inmensa crueldade
que só produce dor, medo e morte nas mulleres víctimas, nos menores que a padecen e nos
seus familiares e amigos que a sufrirán de por vida.
O PSOE considera que a sociedade española non pode nin debe tolerar este regueiro de
víctimas, directas e indirectas, e que cada persoa, cada familia, cada institución, cada
comunidade, grande ou pequena, debe poñer todo o seu esforzo en erradicar a violencia de
xénero.
O PSOE deu mostras do seu claro compromiso: A Lei contra a Violencia de Xénero foi a
primeira normativa legal aprobada polo goberno socialista en decembro de 2004 e dotou a
Ministerios, Comunidades Autónomas, Concellos e Asociacións dos recursos necesarios, tanto
legais como económicos, para a protección integral das víctimas e dos menores a seu cargo.
Gracias a iso, centos de miles de mulleres puideron ser atendidas, protexidas e salvadas de
ese cerco de terror e violencia á que se vían sometidas xunto cos seus fillos e fillas, co
propósito de lograr a recuperación da súa dignidade e a súa reincorporación á sociedade en
plena liberdade. A Lei puxo todos os recursos do Estado (Corpos e Forzas de Seguridade,
Xustiza, Sanidade, Educación, Asociacións de axuda e apoio, servicios sociais, políticas de
emprego e vivenda, etc…), a disposición das víctimas e as súas familias, nunha clara aposta
social para rematar co terror.
Sen embargo, os últimos recortes en políticas sociais protoganizados por Gobernos
autonómicos e locais do Partido Popular, están afectando negativamente ás mulleres e á
igualdade, facendo máis difícil a loita contra a violencia de xénero. A pesar de ser os
responsables directos de por en marcha a protección ás víctimas e de xestionar as axudas
económicas decretadas polo Goberno Central para este fin, nalgunhas Comunidades
Autónomas e Concellos asistimos a recortes indiscriminados que mostran a falta dun
compromiso firme que sitúe a sensibilización e erradicación da violencia de xénero nas
prioridades da axenda política.
Non podemos nin debemos consentilo. Non podemos nin debemos permitir que se abandone a
súa sorte e centos e miles de mulleres nin os seus familiares que aínda sofren esta violencia
criminal. Non nos deixaremos quitar todo o que, como cidadanía, conseguimos en estes anos.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 7 (2 UNIFOZ, PSdeG-PSOE 2, BNG 1, PP 2). Unanimidade dos
membros presentes.





Esixir, na base do art. 155 da Constitución Española que obriga as Comunidades
autónomas o cumprimento das Leis vixentes, a que a nosa Comunidade autónoma de
Galicia cumpra estrictamente a Lei Integral contra a Violencia de Xénero sen ningún
tipo de escusas, porque a integridade das mulleres e menores a de estar garantizada
sen desculpas nin dúbidas.
Esixir a noso goberno autonómico a promover a nivel municipal que a aplicación
efectiva da dita Lei sexa unha prioridade na axenda política e no presuposto.
Instar o noso Goberno Autonómico e promover a nivel municipal a seguir promovendo,
a través dos medios públicos de comunicación, programas específicos de
sensibilización da sociedade contra a violencia de xénero a fin de contribuír de maneira
decisiva a erradicación desta terrible lacra.
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Instar o noso Goberno autonómico e promover a nivel municipal o cumprimento dos
Acordos que, sobre protección de menores expostos a entornos de violencia de xénero
foron asumidos polas Comunidades Autónomas na reunión do Sectorial de Igualdade
celebrada en abril de 2010, coa posta definitiva en marcha do sistema de protección
especializada de menores e da celebración do Protocolo de atención os mesmos.
Instar o noso Goberno autonómico a promover a nivel municipal e seguir conseguindo
unha maior formación especializada e unha maior implicación da Policía Autonómica,
ou no seu defecto municipal, na protección das víctimas de violencia de xénero, directa
ou indirecta.
Instar o noso Goberno Autonómico a promover a nivel municipal a realizar un estudio
socio-criminológico sobre a violencia de xénero, en colaboración co Goberno Central, a
fin de por de manifesto a realidade existente sobre esta terrible problemática.

Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Por parte do Sr. Rivera explicase a moción presentada polo seu grupo indicando en síntese que
é un tema que considera moi importante e resume o fondo da moción presentada, pretendendo
eliminar esta lacra. Afirma que os problemas económicos conducen á violencia, á delincuencia
e a que haxa máis persoas na rúa e declara que os piares democraticos deben de manterse
para non perder garantías nestes temas.
Por parte do Sr. Cancio indícase en síntese que estes programas específicos contra a violencia
de xénero deben de ser salientados, declara que todos os días do ano deben de ser dia 25 de
novembro.
O Sr. Basanta anticipa que votará a favor.
O Sr. Alcalde cerra o turno de intervencións anunciando que mañás as 12.00 da mañá haberá
unha concentración contra a violencia de xénero, polo que se vai a votar a favor e considera
que non é un tema político
A continuación procédese á votación do asunto acordándose por unanimidade dos membros
presentes:









Esixir, na base do art. 155 da Constitución Española que obriga as Comunidades
autónomas o cumprimento das Leis vixentes, a que a nosa Comunidade
autónoma de Galicia cumpra estrictamente a Lei Integral contra a Violencia de
Xénero sen ningún tipo de escusas, porque a integridade das mulleres e menores
a de estar garantizada sen desculpas nin dúbidas.
Esixir a noso goberno autonómico a promover a nivel municipal que a aplicación
efectiva da dita Lei sexa unha prioridade na axenda política e no presuposto.
Instar o noso Goberno Autonómico e promover a nivel municipal a seguir
promovendo, a través dos medios públicos de comunicación, programas
específicos de sensibilización da sociedade contra a violencia de xénero a fin de
contribuír de maneira decisiva a erradicación desta terrible lacra.
Instar o noso Goberno autonómico e promover a nivel municipal o cumprimento
dos Acordos que, sobre protección de menores expostos a entornos de violencia
de xénero foron asumidos polas Comunidades Autónomas na reunión do
Sectorial de Igualdade celebrada en abril de 2010, coa posta definitiva en marcha
do sistema de protección especializada de menores e da celebración do
Protocolo de atención os mesmos.
Instar o noso Goberno autonómico a promover a nivel municipal e seguir
conseguindo unha maior formación especializada e unha maior implicación da
Policía Autonómica, ou no seu defecto municipal, na protección das víctimas de
violencia de xénero, directa ou indirecta.
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Instar o noso Goberno Autonómico a promover a nivel municipal a realizar un
estudio socio-criminológico sobre a violencia de xénero, en colaboración co
Goberno Central, a fin de por de manifesto a realidade existente sobre esta
terrible problemática.

9.-MOCION DO GRUPO POLITICO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA AS POLITICAS DE
PREVENCION E TRATAMENTO DA VIOLENCIA DE XENERO.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 17 de Novembro de
2011, que no seu literal indica:
Dáse conta da Moción en cuestión na que se expón que a violencia de xénero constitúe unha
vulneración dos dereitos fundamentais das mulleres. É a manifestación máis clara e brutal da
desigualdade aínda existente entre mulleres e homes na nosa sociedade, poñendo de
manifesto que falta moito camiño por andar até rematar completamente coa discriminación e
subordinación das mulleres e acadar unha sociedade igualitaria.
Nos últimos anos déronse pasos importantes no eido legal, superando a visión que reducía o
problema ao ámbito privado e sumindo que a loita contra a violencia de xénero é un problema
de primeira orde e que na súa erradicación deben implicarse o conxunto de poderes públicos e
toda a sociedade.
O Parlamento de Galiza no ano 2007 deu un paso moi importante nesta dirección ao aprobar
unha lei específica que trata integralmente o referente á violencia de xénero. A citada lei, por
vez primeira, fai un tratamento da violencia de xénero desde unha perspectiva integral,
recoñece dereitos económicos e sociais para as mulleres que se atopen unha situación de
violencia machista e impón unha serie de obrigas para as administracións públicas de carácter
tanto preventivo, como formativo e de asistencia ás víctimas. Mais hai outro cambio relevante
que introduce esta norma, a apertura dos recursos sociais e todas as mulleres con
independencia de que conten cunha orde de protección ou non. Unha medida necesaria que
pretende incrementar os resortes institucionais de apoio as mulleres. A aprobación desta lei
supuxo ademais o compromiso firme de incremento dos recursos destinados na Galiza a loita
contra a violencia de xénero.
Non obstante a día de hoxe, e a pesar das diversas peticións do BNG, o goberno do PP na
Xunta de Galiza, non puxo en funcionamento os instrumentos lexislativos previstos para a
protección das víctimas de violencia de xénero, é máis, parece considerar prescindíbeis e
superfluas a maior parte das accións preventivas e doutro tipo que se viñan poñendo en
marcha nos últimos anos de cara á erradicación da violencia de xénero.
Entre as prevención pendentes de desenvolvemento na Lei está a creación do Observatorio
Galego da Violencia de Xénero, un órgano institucional da Xunta de Galiza que ten por obxecto
encargarse do estudo, avaliación e seguimento das políticas de violencia de xénero. Unha
medida importante a fin de contar con organismos e persoal especializado que permita facer
unha análise sostida no tempo sobre a efectividade das medidas tomadas neste terreo e,
consecuentemente, mellorar a eficacia das políticas e recursos que se adican a esta finalidade.
Xa no informe elaborado a finais de 2008 pola Secretaría Xeral de Igualdade sobre o
desenvolvemento da Lei 11/2007, se puño de manifesto e existencia dun borrador de 2008
pola Secretaría Xeral de Igualdade sobre o desenvolvemento da Lei 11/2007, se puña de
manifesto a existencia dun borrador de decreto no que se estaba traballando a fin de poder
cumprir con este mandato legal de poñer en funcionamento o Observatorio, e a pesar disto, a
día de hoxe, non hai ningunha medida ao respecto.
Xa o pasado ano, no mes de novembro, con motivo do Día da Non Violencia Contra as
Mulleres, puñamos de manifesto esta cuestión, máis estes outros aspectos do texto legal fican
aínda por desenvolver. Existen ademais moitas medidas que é necesario seguir a impulsar de
xeito continuado para lograr que sexan eficaces. Por exemplo, nas medidas de sensibilización
social ou de formación das e dos profesionais que traballan en sectores relacionados, directa
ou indirectamente, co tratamento de víctimas de violencia de xénero, cousa que non se está a
facer. Non podemos permitir que se inclúan as políticas dirixidas á loita contra a desigualdade
entre mulleres e homes entre esas materias das que se pode prescindir coa escusa da
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austeridade, mentres os cartos públicos se seguen a malgastar en outros temas de moita
menos relevancia. A erradicación da violencia contra as mulleres debe ser unha prioridade de
calquera goberno, que ten que materializarse na mobilización de recursos e no cumprimento
das disposicións legais vixentes nesta materia.
Pero se non chegara coa paralización do desenvolvemento da lei e das poíticas destinadas á
prevención, estamos asistindo ao desmantelamento das poucas estructuras básicas coas que
a administración galega contada neste ámbito, baste recordar a disolución realizada o ano
pasado do Servizo Galego de Igualdade. Tamén se ve esta mesma tendencia na considerable
reducción económica das partidas orzamentarias destinadas a sufragar o mantemento das
medidas de prevención da violencia de xénero.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 7 (2 UNIFOZ, PSdeG-PSOE 2, BNG 1, PP 2). Unanimidade dos
membros presentes.
1.Instar á Xunta de Galiza a que impulse a posta en funcionamento das obrigas importas pola
Lei 11/2007 que están pendentes de desenvolvemento; en concreto, a creación do
Observatorio Galego da Violencia de Xénero e a posta en marcha do Centro de Recuperación
Integral.
2.Que faga unha planificación para a realización de campañas periódicas de sensibilización
contra a violencia de xénero, que se realice á formación das e dos profesionais implicados na
atención e tratamento das víctimas, e que garanta o dereito á atención psicolóxica no ámbito
sanitariopúblico cuestión tamén recollida na lei.
3.Dar traslado deste cordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos grupos
parlamentarios do Parlamento de Galiza.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Por parte do Sr. Basanta resúmese o fondo da moción dando a oportuna importancia ás
políticas contra a violencia de xénero e afirmándose que débense de poñer en funcionamento
por parte da Xunta de Galicia medidas que se recollen na lei. Non se deben desmantelar
servizos existentes como a supresión do servizo galego de igualdade, porque dese xeito as
concentracións non valen de nada. Son importantes as políticas non tanto as intencións.
O Sr. Rivera manifesta o apoio do seu grupo á moción
Por parte do Sr. Cancio indícase en síntese que está conforme igualmente.
O Sr. Alcalde cerra o turno de intervencións indicando que se debería de instar a todas as
administracións competenciais.
A continuación procédese á votación do asunto acordándose por unanimidade dos membros
presentes:
1.Instar á Xunta de Galiza a que impulse a posta en funcionamento das obrigas importas
pola Lei 11/2007 que están pendentes de desenvolvemento; en concreto, a creación do
Observatorio Galego da Violencia de Xénero e a posta en marcha do Centro de
Recuperación Integral.
2.Que faga unha planificación para a realización de campañas periódicas de
sensibilización contra a violencia de xénero, que se realice á formación das e dos
profesionais implicados na atención e tratamento das víctimas, e que garanta o dereito á
atención psicolóxica no ámbito sanitariopúblico cuestión tamén recollida na lei.
3.Dar traslado deste cordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos grupos
parlamentarios do Parlamento de Galiza.
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10.- MOCION DO GRUPO POLITICO MUNICIPAL DO BNG SOBRE RECORTES DO PLAN
CONCERTADO DA XUNTA DE GALICIA.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o 17 de Novembro de
2011, que no seu literal indica:
Dáse conta da Moción en cuestión na que se expón que o Plan Concertado de Prestacións
Básicas de Servizos Sociais é un instrumento fundamental de cooperación entre os Concellos,
a Xunta de Galiza e a Administración do Estado, por medio do cal se cofinancian os servizos
sociais municipais e permiten garantir os prestacións básicas e a atención aos veciños e
veciñas. O Plan Concertado cobre os custes seguintes:

Persoal dos servicios sociais.

Gastos de mantemento dos servicios sociais comunitarios.

A prestación do servizo de Axuda no Fogar, incluíndo a prestación do servizo de
Axuda no Fogar para persoas valoradas como dependentes e a prestación básica.

A gestión e realización dos programas básicos de prevención, inserción,
cooperación e fomento da solidariedade e outros destinados a intervencións
comunitarias.

Investimentos: adquisición, construcción, reforma, ampliación, mellora ou
acondicionamento de equipamentos de servizos sociais.
Neste días están a cegar aos concellos as resolucións deste Plan, cun recorte drástico e
inxustificado nas achegas da Xunta de Galiza relativas aos gastos anteriores englobados no
Plan Concertado de Prestacións Sociais Básicas, no Programa de Servizos Sociais
Comunitarios e no Plan de desenvolvemento Xitano.
Xusto cando, por efecto da crise económica, maior é a necesidade de recursos e prestacións
sociais para atender ás persoas que son máis dureza están a sufrir as súas consecuencias, o
PP, na Xunta de Galiza vén de suprimir e recortar as achegas que desenvolven servizos
sociais básicos.
Este recorte ao Plan Concertado obriga aos concellos a facer fronte ás necesidades e
programas contraídos este a ano 2011 con fondos propios, o que vai afectar aos servizos
sociais municipais, e ao que hai que engadir outra grave problemática: o retraia no pagamento
das partidas asignadas e comprometidas. Hai que destacar que no mes de outubro os concello
aínda non recibiron da Xunta de Galiza as subvencións do Plan Concertado, cando os
concellos veñen realizando o gasto desde o mes de xaneiro.
A Xunta de Galiza e o Parlamento galego, alén da incerteza do que vai pasar en 2012 e anos
seguintes, deben resolver este tema de inmediato para asegurar e garantir os recursos
necesarios para que os concellos sigan ofrecendo á sociedade os servizos e prestacións
sociais que demanda e precisa, especialmente diante da crise económica e social que
atravesamos.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 7 (2 UNIFOZ, PSdeG-PSOE 2, BNG 1, PP 2). Unanimidade dos
membros presentes.
1.Instar á Xunta de Galiza á restitución inmediata dos créditos eliminados para o financiamento
do Plan concertado do ano 2011, que significou o recorte de 2,4 millóns de euros, que permitirá
continuar cos programas englobados no citado plan de servizos sociais e de prestación básicas
e atención ás familias e colectivos con problemas.
2.Instar á Xunta de Galicia a que nos Orzamentos do ano 2010:

Garanta como mínimo as cantidades consignadas no 2009 para o Plan Concertado e o
Programa de Servizos Sociais Comunitarios.

Atender así mesmo á execución do Plan Especial de Atención á Comunidade Xitana e o
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Programa de Atención a Persoas sen Fogar, polo gran incremento sufrido.

Restablecer e incrementar os fondos destinados aos concellos para apoio ás familias.
3.Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado o mantemento das
cantidades que a Administración do Estado tiña destinadas o pasado ano 2010 ao co
financiamento dos plans e programas sociais, minorados polo acordo do Concello de Ministros
no mes de febreiro pasado.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Por parte do Sr. Basanta resúmese o fondo da moción indicando que os servizos sociais
básicos incrementan as necesidades de atención nestas épocas. Entre estas necesidades está
o servizo de axuda no fogar, de ahí o motivo de traer esta moción para ser aprobada
O Sr. Rivera manifesta o apoio do seu grupo á moción
Por parte do Sr. Cancio indícase en síntese que está conforme coa exposición de motivos pero
polo seu grupo gustaríalle que se indicaran os distintos recortes en todas as partidas e
programas que se incluían dentro do plan concertado.
O Sr. Alcalde da resposta ao indicado dando lectura ás resolucións da Xunta de Galicia nas
que se recolle o desglose de financiación para cada un dos programas.
O Sr. Cancio remata a súa intervención indicando que sobre o recorte practicado é básico que
se coñeza en cada un dos programas nos que se leva a cabo.
O Sr. Alcalde cerra o turno de intervencións indicando que está a favor desta moción porque o
PP está en contra coa forma na que se fixo o anuncio do recorte cando xa os gastos estaban
comprometidos e asi se lle trasladou aos representantes da Consellería este malestar nunha
reunión pero reitera que as cantidades aumentaron para os servizos sociais.
O Sr. Rivera solicita conste en acta que está o seu grupo en contra deste recorte
A continuación procédese á votación do asunto acordándose por unanimidade dos membros
presentes:
1.Instar á Xunta de Galiza á restitución inmediata dos créditos eliminados para o
financiamento do Plan concertado do ano 2011, que significou o recorte de 2,4 millóns
de euros, que permitirá continuar cos programas englobados no citado plan de servizos
sociais e de prestación básicas e atención ás familias e colectivos con problemas.
2.Instar á Xunta de Galicia a que nos Orzamentos do ano 2010:
Garanta como mínimo as cantidades consignadas no 2009 para o Plan Concertado e o
Programa de Servizos Sociais Comunitarios.
Atender así mesmo á execución do Plan Especial de Atención á Comunidade Xitana e o
Programa de Atención a Persoas sen Fogar, polo gran incremento sufrido.
Restablecer e incrementar os fondos destinados aos concellos para apoio ás familias.
3.Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado o mantemento das
cantidades que a Administración do Estado tiña destinadas o pasado ano 2010 ao co
financiamento dos plans e programas sociais, minorados polo acordo do Concello de
Ministros no mes de febreiro pasado.
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11.-MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 23/2011.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión de
Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o 17 de Novembro de 2011, que no seu
literal indica:
“VISTO o expediente tramitado para a transferencia de crédito no estado de gastos do
vixente Orzamento municipal prorrogado de 2011, e o informe emitido pola Intervención
municipal de data 2 de novembro de 2011.
CONSIDERANDO a normativa vixente de aplicación, isto é, os artigos 179 e 180 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, artigos 40 a 42 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, e a Base 14 das de
Execución do Orzamento para 2011.
CONSIDERANDO que existe a posibilidade de empregar crédito sobrante relativo á
amortización de préstamos e xuros relativos aos mesmos, posto que dende o ano 2008 do que
provén o orzamento prorrogado e a consignación existente, foron canceladas dúas operacións
e unicamente dada de alta a relativa ao Real Decreto-Ley 5/2009 e houbo ademais unha
baixada significativa de tipos aplicables.
CONSIDERANDO ademais que existe a necesidade de dotar de consignación
suficiente para o gasto que se vai a realizar ata final de ano
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 2 ( PP)
Votos en contra: 2 (PSdeG-PSOE)
Abstencións: 3 (BNG 1, UNIFOZ 2)
PRIMEIRO.- A aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria número
23 de 2011 e, polo tanto a transferencia de crédito entre partidas que afectan a créditos de
distinto grupo de función, segundo se detalla nas táboas que de seguido se reflicten:
AUMENTO DE CRÉDITO.
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA
DENOMINACIÓN
IMPORTE
ACTUAL
162.214
Recollida de lixo. Reparación
10.000,00
de vehículos
162.22103 Recollida de lixo. Combustibles
30.000,00
e carburantes
165.22100 Alumeado público. Enerxía
215.000,00
eléctrica
Total expediente de modificación de créditos 23/2011
BAIXA POR TRANSFERENCIA
ESTADO DE GASTOS
PARTIDA
DENOMINACIÓN
IMPORTE
ACTUAL
011.310
Débeda pública. Xuros
100.400,00

MODIFICACIÓN

DEFINITIVO

23.000,00

33.000,00

12.000,00

42.000,00

38.000,00

253.000,00
73.000,00

MODIFICACIÓN

DEFINITIVO

-50.000,00

50.400,00
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011.913

Débeda pública. Amortización
340.000,00
préstamos a longo prazo de
entes fora do sector público
Total expediente de modificación de créditos 23/2011

-23.000,00

317.000,00

-73.000,00

SEGUNDO.- O expediente impulsarase de oficio nos termos que establece a
lexislación Reguladora das Facendas Locais. Así, aprobado inicialmente o expediente,
exporase ao público, logo de anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, por quince días,
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.
Se durante este período non se presentarán alegacións polos interesados, entenderase
que a modificación de crédito foi definitivamente aprobada; no caso contrario, o Pleno disporá
dun prazo dun mes para resolver as alegacións presentadas.
Aprobada definitivamente polo Pleno do Concello, dita modificación do Orzamento será
publicada, resumida por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, tal e como establecen os
artigos 70.2, en relación co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de
Réxime Local, e o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Simultaneamente a este envío, remitirase
copia do expediente á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Abre o debate o Sr. Alcalde resumindo o contido da proposta que somete a consideración do
Pleno.
Por parte do Sr. Rivera indícase que o non é verdade que se trate dunha partida da que se
saca crédito, trátase de que o aforro nos gastos dos préstamos que redúcense ano a ano,
agora cóllense e gástanse en alumeado e en recollida de lixo. O aforro é mérito do goberno
anterior e agora nin os empregados municipais teñen roupa, porque non hai cartos. É derrochar
os cartos e afirma que trátase dun recoñecemento extraxudicial de créditos encuberto.
Por parte do Sr. Cancio indícase en síntese que o seu grupo vai a votar a favor porque non é
traspasar diñeiro é traspasar números de unha partida a outra na que vaise necesitar e se non
se fixera quedarían facturas fora da contabilidade e os proveedores tardarían máis en cobrar.
Por parte do voceiro do BNG votarase en contra porque se segue gastando sen consignación
orzamentaria, e o importante é calcular os gastos e parar esta sangría de gasto. Cree que o
que se gasta nos vehículos de recollida de lixo é moito e quizáis algún haberá que pensar en
retiralo e non se pode traer facturas continuamente con cantidades desmesuradas destes
vehículos e outro tema é o consumo eléctrico, e ao respecto pregunta se se fai algún control do
gasto da electricidade, e mentras a posición do BNG será en contra.
Por parte do Sr. Alcalde tómase a palabra para informar que a partida na que se aumentan os
créditos neste momento non ten cartos, porque se gastaron no 2010 con un recoñecemento
extraxudicial de crédito sobre unha parte desa partida. Indícase que polo anterior equipo de
goberno deixáronse 1.700.000 euros sen pagar. Este é un expediente que se fixo todos os
anos porque os orzamentos están obsoletos e hai que reutilizar os créditos e que os
proveedores non queden sen cobrar.
O Sr. Rivera di que o alcalde minte porque había 1.845.000 euros dende o ano 1995 de débeda
pero cando él chegou á alcaldía recolleu esa herencia pero púxose a gobernar. O equipo de
goberno do PSOE é un equipo serio e que é ordeado e aprobará o que vexa correcto.
O Sr. Cancio reitera o voto e matiza que os orzamentos de 2008 non están adaptados á
realidade económica deste concello.
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O Sr. Alcalde toma a palabra para indicar que no ano 2006 o concello de Foz tiña 6.000.000 de
euros de remanente por eso o Sr. Rivera gobernou nas mellores épocas de bonanza do
concello de Foz e deixou débedas.
O Sr. Rivera por alusións pide a palabra e di que o seu equipo de goberno dotou a Foz de
garderías, piscinas climatizadas, etc.
A continuación procédese á votación do asunto obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 12 (5 PP, 4 PSOE e 3 UNIFOZ).
Abstencións: ningunha.
Votos en contra: 1 BNG.

Resultando aprobado o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- A aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria
número 23 de 2011 e, polo tanto a transferencia de crédito entre partidas que afectan a
créditos de distinto grupo de función, segundo se detalla nas táboas que de seguido se
reflicten:
AUMENTO DE CRÉDITO.
ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
ACTUAL
162.214
Recollida de lixo. Reparación
10.000,00
de vehículos
162.22103 Recollida
de
lixo.
30.000,00
Combustibles e carburantes
165.22100 Alumeado público. Enerxía
215.000,00
eléctrica
Total expediente de modificación de créditos 23/2011
PARTIDA

DENOMINACIÓN

MODIFICACIÓN

DEFINITIVO

23.000,00

33.000,00

12.000,00

42.000,00

38.000,00

253.000,00
73.000,00

BAIXA POR TRANSFERENCIA
ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
ACTUAL
011.310
Débeda pública. Xuros
100.400,00
011.913
Débeda
pública.
340.000,00
Amortización préstamos a
longo prazo de entes fora do
sector público
Total expediente de modificación de créditos 23/2011
PARTIDA

DENOMINACIÓN

MODIFICACIÓN

DEFINITIVO

-50.000,00
-23.000,00

50.400,00
317.000,00

-73.000,00

SEGUNDO.- O expediente impulsarase de oficio nos termos que establece a
lexislación Reguladora das Facendas Locais. Así, aprobado inicialmente o expediente,
exporase ao público, logo de anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, por quince
días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante
o Pleno.
Se durante este período non se presentarán alegacións polos interesados,
entenderase que a modificación de crédito foi definitivamente aprobada; no caso
contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolver as alegacións presentadas.
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Aprobada definitivamente polo Pleno do Concello, dita modificación do
Orzamento será publicada, resumida por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, tal e
como establecen os artigos 70.2, en relación co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local, e o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Simultaneamente a este envío, remitirase copia do expediente á Comunidade Autónoma
e á Administración do Estado.
12.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN
DE SERVIZO DE ABASTO DE AUGA POTABLE.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión de
Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o 17 de Novembro de 2011, que no seu
literal indica:
“Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Economía,
Facenda e Especial de Contas a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por
prestación de servizo de abasto de auga potable para o exercicio 2011, marcando as pautas
oportunas para que sexa o devandito órgano colexiado quen adopte finalmente unha proposta
concreta que se elevará a debate e resolución do Concello Pleno.
O motivo da modificación da presente ordenanza fiscal radica na obriga de revisión de
prezos do contrato de xestión do servizo público de abasto de auga asinado coa empresa
GESTAGUA SA, en función da fórmula pactada no contrato.
Esta revisión de prezos non tivo lugar dende o exercicio 2007, polo que tras a solicitude da
empresa concesionaria de data xuño de 2011 (NRE 5083/2011, de 2 de setembro), asúmese a
obriga de adaptar as tarifas do servizo en función do prazo transcorrido o que supón un
incremento das mesmas dun 20,14%.

En consecuencia e despois de examinar o expediente tramitado, e tendo en conta ademais
os seguintes fundamentos xurídicos:

- Os apartados a) e b) do artigo 4.1 e o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a potestade
regulamentaria, tributaria e financeira.
- Os artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos que se regula o
procedemento para a imposición, ordenación e modificación dos tributos locais a través das
correspondentes ordenanzas fiscais.
- O artigo 22.2,e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
que asigna ao Concello Pleno competencia para a determinación dos recursos propios de
carácter tributario.
- Os artigos 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais onde se regula o réxime
xurídico das taxas das Entidades Locais.
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Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 2 (PP)
Abstencións: 5 ( BNG 1, UNIFOZ 2, PSdeG-PSOE 2)

PRIMEIRO.- Aprobar con carácter provisional a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora
da taxa por subministro de auga potable, quedando redactados os artigos modificados co
seguinte detalle:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO MUNICIPAL DE
SUBMINISTRO
DE
AUGA
POTABLE,
GAS,
ELECTRICIDADE
E
OUTROS
ABASTECEMENTOS PÚBLICOS INCLUÍDOS OS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS E
COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, CANDO
TALES SERVIZOS OU SUBMINISTRACIÓNS SEXAN PRESTADOS POR ENTIDADES
LOCAIS.

Artigo 3.- Contía

1. A contía da Taxa regulada nesta Ordenanza será a fixada nas tarifas contidas no
apartado seguinte:
2. As tarifas desta Taxa serán as seguintes:
Uso Doméstico e Comercial

Uso Industrial

Tarifa
Cota Fixa
Menos de 10 m³
bimestre
Dende 10 a 25 m³
bimestre
Dende 25 a 50 m³
bimestre
Máis de 50 m³
bimestre

7,21 Eur/Bim
0,06 Eur/m³
0,24 Eur/m³
0,72 Eur/m³

Tarifa
Cota Fixa
Menos de 10 m³
bimestre
Dende 10 a 50 m³
bimestre
Máis de 50 m³
bimestre

1,08 Eur/m³

Mantemento de contador e acometida:
Ata 15 mm

0,72 Euros/bimestre

De 18 a 25 mm

0,85 Euros/bimestre

Máis de 25 mm

1,30 Euros/bimestre

7,21 Eur/Bim
0,12 Eur/m³
0,36 Eur/m³
0,65 Eur/m³
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SEGUNDO.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente
acordo provisional, e a redacción dos artigos da nova Ordenanza Fiscal, durante o prazo de
trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por
edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte
a aquel en que se produza a devandita publicación.
Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos definitivos
que procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción
definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase
definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario.
Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais
elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación, publicaranse no
boletín oficial da provincial, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a devandita
publicación.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Abre o debate o Sr. Alcalde resumindo o contido da proposta que somete a consideración do
Pleno, matizando que se trata de unha modificación obligatoria porque a concesionaria ten ao
seu favor unha fórmula polinómica de revisión de prezos que non se actualizou nos anos 2008,
2009 e 2010. Afirma en síntese que non son momentos de subir as taxas pero quen fixo este
contrato non foi o PP e agora se non se modifica a ordenanza ten que asumir estes costes o
concello o que non é posible. A suba do 20 % implica unha suba de 1,21 euros no bimestre.
Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que este contrato fixoo o Sr. Neira. Non se pode
subir a auga porque hai familias que ca crise non están para eso.
Por parte do Sr. Cancio indícase en síntese que lle parece excesivo que agora se pida o 20%
pero o informe de intervención di que é posible que se aplique outra fórmula. Cree que pódese
traballar en mellorar esta materia, dubida dos costes da empresa que deberíanse contrastar
cun Informe técnico municipal. O seu grupo propón que se deixe pendiente para estudar coa
empresa mellorar este contrato propoñendo outras fórmulas de cálculo que beneficien á
empresa e aos veciños e repercutir a suba en dous anos.
O Sr. Basanta indica en síntese que as concesionarias dirixen as accións de goberno e os
gobernos recollen informes de empresas sen que existan informes municipais que contrasten
os datos dados pola empresa. Considera que non é obligatorio aceptar os datos dados pola
empresa, porque se fora así estarían gobernando as concesionarias. Non se pediu núnca datos
da situación económica da concesión para saber se a empresa está en desequilibrio ou non,
nin se pediron nunca os informes de contas semestrales da concesión, indica que tampouco a
fórmula de revisión viña no Prego de cláusulas administrativas. Débese de poñer a empresa no
seu sitio, pedíndolle contas. Ao mellor si que teñen dereito a esta suba pero débese de
comprobar polo concello. Segundo o que antecede o BNG votará en contra.
O Sr. Alcalde toma a palabra indicando que os que aprobaron esta fórmula de revisión no 2007
agora din que está mal. Deberíase ir ano a ano. A fórmula do contrato agora hai que asumila.
Manifesta que parece que se vota en contra porque o presente o PP, pero non se pode cargar
ao concello coa irresponsabilidade dos concelleiros que votaron a favor deste contrato, por iso
actualizar a ordenanza é necesario por aplicar a fórmula polinómica que está no contrato que o
PSOE renovou.
O Sr. Rivera no seu turno afirma que quenes se benefician de que non se suba a auga son os
veciños, e non se subían porque non se estaba de acordo coa fórmula que daba a empresa, e
o PP votou en contra dúas veces e agora a trae a pleno. Eso afirma que sí que é unha
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irresponsabilidade. Renovouse porque as condicións que se lle deron ao concello foron boas e
porque a satisfacción co servizo de gestagua era do 95% dos veciños.
Por parte do Sr. Cancio indica que UNIFOZ fai unha prosta responsable. O contrato se está
mal hai que modificalo e debe deixarse enriba da mesa para contrastar a proposta da empresa
con informes municipais. Non se quere que asuma o concello este gasto, pero o seu grupo
quere buscar fórmulas diferentes á polinómica proposta pola empresa e contrastar os datos
con informes municipais así como pactar a suba en dous anos. Débese intentar mellorar o
contrato sentándose coa empresa e negociar.
O Sr. Basanta do BNG vota en falta informes municipais, hai que ver se o servizo de auga é bo
porque cando chove a auga neste concello ven turba e por eso hai xente que non bebe a auga
do grifo, igualmente hai que facer controles semestrales e esixirllos á empresa. Mentras todo
esto non se esixa esta situación non vai a cambiar.
O Sr. Alcalde cerra o turno de debate indicando que é responsabilidade do goberno cumplir
este contrato que dura ata o ano 2017. Este gasto de 207.000 euros que a empresa reclama
por non facer esta modificación pagarano os veciños directamente ou indirectamente, porque
pagarao o concello. Non é lóxico deixar este asunto encima da mesa nestas datas. Ó final nos
orzamentos municipais vai a haber 207.000 euros máis.
O Sr. Rivera por alusións pide a palabra para insistir en que se lle está ofrecendo unha
posibilidade de chegar a acordo.
Propónse deixar o asunto encima da mesa coas seguintes condicións:
- Chegar a un acordo coa concesionaria.
- Contrastar os datos da empresa con informes técnicos municipais
- Dilatar a suba en dous anos.
A continuación procédese á votación do asunto obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 7 (4 PSOE e 3 UNIFOZ).
Abstencións: 1 BNG
Votos en contra: 5 PP.

Resultando aprobado o seguinte acordo:
Deixar o asunto encima da mesa coas seguintes condicións:
- Chegar a un acordo coa concesionaria.
- Contrastar os datos da empresa con informes técnicos municipais
- Dilatar a suba en dous anos.
13-ESTABLECEMENTO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
PRESTACIÓN DE SERVIZO DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS PARA O EXERCICIO
2012.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión de
Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o 17 de Novembro de 2011, que no seu
literal indica:
“Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de
Economía, Facenda e Especial de Contas a implantación da Ordenanza Fiscal reguladora da
Taxa por prestación de servizo de depuración de augas residuais para o exercicio 2012,
marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito órgano colexiado quen adopte
finalmente unha proposta concreta que se elevará a debate e resolución do Concello Pleno.
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O motivo do establecemento desta nova figura tributaria radica na asunción obrigada
dende o exercicio 2007 por parte do Concello de Foz do mantemento e xestión das EDAR
radicadas no termo municipal, servizo que ata dito exercicio era asumido pola Xunta de Galicia,
e que, en consecuencia co resto dos relacionados co ciclo da auga debe ser repercutido o seu
custo aos usuarios deste, en función do seu emprego, para que así podan contribuír ao seu
sostemento, que ata a data ten que ser cuberto a través dos recursos ordinarios do Concello.

En consecuencia, despois de examinar o expediente tramitado para o establecemento da
taxa por depuración de augas residuais, e tendo en conta ademais os seguintes fundamentos
xurídicos:

- Os apartados a) e b) do artigo 4.1 e o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a potestade
regulamentaria, tributaria e financeira.
- Os artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos que se regula o
procedemento para a imposición, ordenación e modificación dos tributos locais a través das
correspondentes ordenanzas fiscais.
- O artigo 22.2,e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
que asigna ao Concello Pleno competencia para a determinación dos recursos propios de
carácter tributario.
- Os artigos 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais onde se regula o réxime
xurídico das taxas das Entidades Locais.

Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 2 (PP)
Votos en contra: 3 (PSdeG-PSOE 2, BNG 1)
Abstencións: 2 (UNIFOZ)
Primeiro. - Aprobar con carácter provisional a imposición da taxa por prestación do
servizo de depuración de augas residuais, así como a Ordenanza Fiscal reguladora da mesma,
quedando redactada do seguinte xeito:
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ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE
DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS

Artigo 1º.-Fundamento e natureza

Este Concello conforme ao disposto no artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e de acordo co previsto no artigo 20.4,r) do Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, establece a Taxa por prestación do servizo de Depuración de Augas
Residuais, que se regulará pola presente Ordenanza, redactada conforme ao disposto no artigo
16 do Real Decreto citado.

Artigo 2º.-Feito Impoñible.-

Constitúe o feito impoñible deste tributo, a prestación polo Concello de Foz dos servizos de
tratamento e depuración de excretas, augas pluviais, negras e residuais canalizadas a través
da rede de sumidoiros municipal

Artigo 3º.-Devengo

Devengarase a Taxa e nace a obriga de contribuír dende o momento que se inicie a prestación
do servizo suxeito a gravame, entendéndose iniciado:

- Dende a data de presentación da solicitude de licenza de acometida, se o suxeito pasivo
a formulase expresamente.

- Cando estea establecido e en funcionamento o servizo municipal obxecto da presente
regulación.

O servizo de depuración de excretas, augas pluviais, negras e residuais ten carácter obrigatorio
para todos os lugares do Municipio en que exista rede de sumidoiros, devengarase a taxa
aínda cando os interesados non procedan a efectuar a acometida á rede.
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Artigo 4º.-Suxeitos pasivos

Serán suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades ás
que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que resulten beneficiadas polos servizos de
tratamento e depuración de augas residuais de conformidade co disposto no artigo 23 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais.

Terán a consideración de substitutos dos contribuíntes, de acordo co previsto no artigo 23.2.a)
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, os propietarios dos inmobles, quen poderán repercutir,
no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

Artigo 5º.- Responsables.

Responderán da débeda tributaria os debedores principais xunto a outras persoas ou
entidades. A estes efectos consideraranse debedores principais os obrigados tributarios do
apartado 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade será sempre subsidiaria.
En relación á responsabilidade solidaria e subsidiaria da débeda tributaria estarase ao
establecido nos artigos 42 e 43, respectivamente, da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral
Tributaria.

Artigo 6º.- Cota tributaria.-

A cota tributaria a esixir pola prestación do servizo calcularase en función da cantidade de auga
consumida, conforme ás tarifas seguintes.

Euros/bimestre

1. Consumo doméstico e comercial. Mínimo bimestral 30 m3 ............................... 6,00
Cada m3 de exceso sobre o mínimo ...................................................................... 0,10
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2. Consumo industrial. Mínimo bimestral 30 m3 ................................................... 10,00
Cada m3 de exceso sobre o mínimo ...................................................................... 0,40

Artigo 7º.- Exencións e bonificacións.-

Non se poderán recoñecer outras exencións na presente taxa que as expresamente previstas
en normas con rango de lei e as derivadas dos tratados internacionais.

Artigo 8.- Normas de xestión

A xestión, liquidación, inspección e recadación desta Taxa realizarase segundo o disposto na
Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e nas demais leis reguladoras da materia, así
como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.

Os propietarios de edificios e vivendas ou, se é o caso, os usuarios do servizo están obrigados
a presentar nas oficinas municipais as oportunas altas que orixinan a obriga de contribuír.

Igual obriga existirá nos cambios de titularidade dun edificio, vivenda ou local e cando se
produzan variacións físicas ou xurídicas que teñan transcendencia na orde tributaria.

As altas e baixas que se produzan no servizo de augas, producirán efectos automáticos
respecto da taxa de depuración, no caso de contar con rede de sumidoiros a zona concreta
onde se produzan.

Cando a cobranza se realice conxuntamente coas taxas polo abasto de auga potable, as cotas
entenderanse notificadas a través do recibo emitido pola empresa concesionaria do servizo,
sen prexuízo das obrigas de publicación legais que se fagan a través dos correspondentes
diarios oficiais.
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Artigo 9.- Infraccións e sancións.-

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e sancións, ademais do previsto
nesta Ordenanza, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e
demais normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL.

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación do seu texto
íntegro no Boletín Oficial da Provincia permanecendo en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa.

Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente
acordo provisional, e a redacción dos artigos da nova Ordenanza Fiscal, durante o prazo de
trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por
edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte
a aquel en que se produza a devandita publicación.
Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos definitivos
que procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción
definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase
definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario.
Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais
elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación, publicaranse no
boletín oficial da provincial, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a devandita
publicación.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Abre o debate o Sr. Alcalde resumindo o contido da proposta que somete a consideración do
Pleno, matizando que trátase de gastos por importes de 408.259 euros en concepto de
depuración, e tense que aprobar para que cada un pague o seu consumo. Dá lectura as
intervencións do Pleno corporativo de xuño de 2008 cando se aprobou a incorporación da
xestión da depuración dentro do ciclo da auga que leva a concesionaria GESTAGUA. Se
continua deixándose asuntos encima da mesa refléxase a responsabilidade política dos grupos
porque ao final os veciños acabarán pagandoo tendo menos servizos no orzamento do 2012.
Esta ordenanza fiscal repercutirá un 8-9% dos orzamentos municipais. O PP no seu dia non
estaba de acordo na forma en como se negociou esta concesión pero agora hai que cumplir o
acordado. O concello non pode prescindir desta taxa.
Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que sobre este mesmo asunto o PP no Pleno do
31/07/2008 e no do 30/10/2008 votou en contra, e agora tráeno a votación. Indica que a Xunta
de Galicia anunciou que se fará cargo das depuradoras, polo que débese esperar para que
sexa a Xunta a que asuma o coste, e negociar con ela para que se faga cargo da depuración
deste concello. Indica outros concellos nos que os importes que pagan os cidadáns por este
servizo son inferiores ao proposto, como o concello de Valadouro e Alfoz no que os veciños
non pagan nin un euro por este servizo págao a Xunta. Neste momento o Sr. Alcalde califica
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esta afirmación como falsa e propón que o voceiro socialista traiga un recibo da auga dese
concello. O seu grupo non está de acordo con que os veciños de Foz paguen esta taxa.
Por parte do Sr. Cancio en síntese indícase que él estuvo no seu dia na negociación da taxa de
depuración, pero non se arrepinte do seu pasado e agora está disposto a axudar a gobernar e
participar na elaboración dos orzamentos. Se se aprobara esta taxa estaríase facendo unha
inxustiza cos veciños de Foz. Por outra parte, afirma que hai concellos que non pagan nada por
esta taxa, como Alfoz e Ferreira, págano todos os veciños de Galicia. Propón que se negocie
se a Xunta asumiría a xestión e o mantemento das depuradoras como xa se dixo e que ela se
faga responsable, ese é o camiño por onde hai que traballar. Na comisión informativa pediuse
un informe da Xunta sobre a posibilidade de asumir esta xestión. Hai que traballar en mellorar
os servizos do concello. Coa suba dos 7 euros que implica esta ordenanza non se mellora o
servizo, non se lles ofrece nada a cambio pola suba aos veciños, por eso que o asuma a
Xunta. Propón que quede pendente e que se faga a xestión coa Xunta para que sexa esta
administración a que faga a xestión.
Por parte do Sr. Basanta indica que o BNG neste punto seguira sendo coherente. Pagar hai
que pagar, pero debe de haber un informe dos costes reais da depuración. Habería que
estudar se as depuradoras funcionan correctamente e senon o é non se pode pagar unha taxa
por un servizo que non se fai ou que se fai deficientemente. Hai que ver quen é o responsable
do funcionamento da depuración, afirma que é de todos coñecido o que sucede cos
aliviadeiros, estase contaminando a ría, o mar e non pasa nada. Faltan datos neste punto e
mentras non se coñezan non se pode votar a favor.
O Sr. Alcalde di que hai un contrato e que oxalá pudiérase pasar a xestión á Xunta, pero o
contrato haino porque o PSOE cando estaba no goberno e o Sr. Cancio aprobarono,
aproveitando a ausencia de unha concelleira do PP. O PP recoñeceu no 2008 que había que
poñer a taxa pero motivos que se recollen na transcripción da acta na intervención do Sr. Cao,
voceiro do PP nesa corporación, á que da lectura o Sr. Alcalde. Se a xestión levaa a Xunta ela
cobra o imposto e se o leva o concello cobrao o concello. Agora hai que asumir o que se
asinou.
O Sr. Rivera di que o seu grupo non comprou a unha concelleira porque nese pleno non facía
falta o voto de nengunha concelleira no pleno do 30/10/2008, que é ao pleno ao que se refire.
Agora o PP ten que negociar co Sr. Feijoo.
Sr. Cancio pregúntase porqué o PP votou antes en contra e agora vota a favor, o voto que se
manifestara no seu día non vai condenar a futuro a ningún concelleiro. Reitéranse as
argumentacións manifestadas anteriormente en síntese, xustificando a proposta de deixar
encima da mesa o asunto para que se é posible asuma a Xunta a xestión da depuración e
senón o asume traballar para aplicar a taxa con criterio.
Sr. Basanta do BNG reitérase en síntese no manifestado anteriormente.
Propónse deixar o asunto encima da mesa coas seguintes condicións:
Negociar coa concesionaria GESTAGUA as condicións contractuais e negociar igualmente coa
Xunta de Galicia para que asuma a xestión da depuración e senón o asume traballar para
aplicar a taxa con criterio.
A continuación procédese á votación do asunto obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 7 (4 PSOE e 3 UNIFOZ).
Abstencións: 1 BNG
Votos en contra: 5 PP.

Resultando aprobado o seguinte acordo:
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Deixar o asunto encima da mesa coas seguintes condicións:
Negociar coa concesionaria GESTAGUA as condicións contractuais e negociar
igualmente coa Xunta de Galicia para que asuma a xestión da depuración e senón o
asume traballar para aplicar a taxa con criterio.
14.-SOLICITUDE AO INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) A LIÑA DE CRÉDITO PARA
ENTIDADES LOCAIS.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión de
Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o 17 de Novembro de 2011, que no seu
literal indica:
“Ditada providencia da Alcaldía do 03/11/2011, pola que se ordena incoar expediente
de solicitude da liña de financiamento ICO –Entidades locais regulada no artigo 4 e seguintes
do Real Decreto –Lei 8/2011, do 1 de xullo, de medidas de apoio aos debedores hipotecarios,
de control do gasto público e cancelación de débedas con empresas e autónomos contraídas
polas entidades locais, de fomento da actividade empresarial e impulso da rehabilitación e de
simplificación administrativa (BOE do 07/07/2011).
Considerando que as condicións financeiras xerais fixadas pola citada disposición son
as seguintes:
1. Importe máximo : 337.553,74 €.
2. Tipo de xuro: 6,5 por 100 TAE.
3. Vixencia: 3 anos (antes do 31/12/2014) sen carencia.
4. Método de amortización: anualidade constante (método amortización francés).
5. Liquidación intereses: anual.
Considerando que o Concello de Foz, debidamente xustificadas mediante certificacións
e documentos que acreditan a realización total ou parcial do contrato, conta con obrigas
recoñecidas vencidas, líquidas e esixibles pendentes de pago, derivadas da realización de
obras, prestación de servizos e entrega de subministracións realizadas antes do 30 de abril de
2011, susceptible de ser financiadas a través da referida liña financeira e cuxo importe, sen
exceder do límite fixado polo artigo 6 da referida disposición, ascendería a 335.277,31 €.
Considerando que o Concello de Foz cumpre a totalidade dos requisitos establecidos
pola citada disposición e en particular dispón da Liquidación do exercicio 2010 aprobada
mediante Resolución da Alcaldía do 24 de marzo de 2011.
Considerando que en cumprimento do establecido no artigo 9.1. do Real Decreto –Lei
8/2011, do 11 de xullo, consta no expediente informe favorable da Intervención Municipal de
data 11/11/2011, en relación co cumprimento dos referidos requisitos, así como informe
favorable de Tesourería da mesma data en relación co cumprimento da orde de prelación
fixada no artigo 5.2. da precitado texto legal.
Considerando que, de conformidade co artigo 9 do tantas veces citado Real Decreto Lei, o Pleno da Corporación é o órgano competente para a solicitude da liña de financiamento
sen que, de acordo co establecido no artigo 47.2.l) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
Bases de Réxime Local, sexa precisa maioría cualificada por non exceder o importe da
operación o 10 por 100 dos recursos ordinarios do Orzamento municipal.
Considerando que o importe total da operación ascende a 335.277,31 €, e o seu custe
financeiro para o ano 2012 ascende a 21.793,00 €, sen que sexa precisa dotación
orzamentaria no exercicio 2011 por non ser a 31/12/2011 intereses líquidos, vencidos e
esixibles.
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Considerando que a totalidade das obrigas contraídas por esta Entidade local que se
inclúen na solicitude remitida ó ICO, cumpren os requisitos esixidos no artigo 5.1. do Real
Decreto –Lei 8/2011, de 1 de xullo.
Considerando que as referidas obrigas contan co debido soporte material nos termos
establecidos no citado artigo 5.1., consistente en certificacións ou documentos que acreditan a
realización total ou parcial do contrato, correspondentes a subministracións, obras ou servizos
entregados con anterioridade a 30 de abril de 2011.
Considerando que as contratacións das que derivan as obrigas referidas que están
suxeitas á Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do sector Público, cumpren os
requisitos esixidos por aquela lexislación.
Considerando que mediante Resolución do Alcalde de data 24 de marzo de 2011, se
aprobou a liquidación dos orzamentos xerais prorrogados do ano 2010 do Concello de Foz.
Considerando que a solicitude de operación de endebedamento ó amparo do
establecido no artigo 4 e seguintes do Real Decreto –Lei 8/2011, de 1 de xullo, foi aprobada
mediante Acordo tomado o 24 de novembro de 2011 polo Pleno da Corporación Municipal
desta Entidade Local. Dito acordo conten a relación identificativa e detallada das certificacións
e documentos acreditativos das obrigas pendentes de pago cuxo cumprimento pretendese
realizar coa Liña de Crédito para a cancelación de débedas das Entidades locais con empresas
e autónomos expón, ademais, os criterios adoptados por esta Entidade local para dar
cumprimento a orde de prelación establecida no artigo 5.2. do precitado Real Decreto –Lei na
selección de obrigas de pago obxecto de financiamento.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 2 ( PP)
Abstencións: 5 (UNIFOZ 2, PSdeG-PSOE 2, a continuación ausentase o Sr. García
Rivera sendo as 21 horas e 35 minutos, BNG 1)
PRIMEIRO: Solicitar ao Instituto de Crédito Oficial (ICO) a liña de crédito para Entidades locais
regulada no artigo 4 e seguintes do Real Decreto –Lei 8/2011, do 1 de xullo, de medidas de
apoio aos debedores hipotecarios, de control do gasto público e cancelación de débedas con
empresas e autónomos contraídas polas entidades locais, de fomento da actividade
empresarial e impulso da rehabilitación e de simplificación administrativa (BOE do 07/07/2011),
por importe de 335.277,31 € e a través da Entidade xxxx.
SEGUNDO: Aprobar a asignación para a súa cancelación a través da liña de crédito citada no
punto primeiro, das seguintes obrigas recoñecidas, vencidas, líquidas e esixibles pendentes de
pago, derivadas da execución de obras, prestación de servizos e entrega de subministracións
realizadas antes do 30 de abril de 2011:
Dni/Cif

Nombre del Tercero

Nº Factura

A15149271 ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A.

01/057920

B59383596 ABS INFORMATICA,S.L.

MV/525

9716848S

Q6/2011

ADOLFO CASTAÑEDA CHAMORRO

B05128764 AGADA, S.L.

30/11

Fecha de
Factura
Imp.Presup. Fec.Aprobación
15/03/2011
08/06/2011
00:00
9.876,60 €
00:00
01/02/2011
03/03/2011
00:00
7.998,16 €
00:00
21/02/2011
10/06/2011
00:00
7,64 €
00:00
05/02/2011
02/03/2011
00:00
750,00 €
00:00
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B27235381 ALQUIOURO S.L.

1000891

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000013

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000002

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000047

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000080

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000108

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000093

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000138

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000148

B27235381 ALQUIOURO S.L.

2000162

33820389Q ANTONIO BLANCO BRAÑA

11/04

33820389Q ANTONIO BLANCO BRAÑA

11/08

71868543Y ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ

102

B70206008 ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L.

2011 020

B15656580 ARUMIA,S.L.L.

10/871

B15656580 ARUMIA,S.L.L.
ATLANTICO PRODUCCIONS TEATRAIS,
B70198239 S.L.

11/132

A50878842 AULOCE, S.A. (ESPUBLICO)
AUTOCARES RODRIGUEZ
B27113372 DOMINGUEZ,S.L.
AUTOCARES RODRIGUEZ
B27113372 DOMINGUEZ,S.L.
AUTOCARES RODRIGUEZ
B27113372 DOMINGUEZ,S.L.
AUTOCARES RODRIGUEZ
B27113372 DOMINGUEZ,S.L.
AUTOCARES RODRIGUEZ
B27113372 DOMINGUEZ,S.L.
AUTOCARES RODRIGUEZ
B27113372 DOMINGUEZ,S.L.
AUTOCARES RODRIGUEZ
B27113372 DOMINGUEZ,S.L.
AUTOCARES RODRIGUEZ
B27113372 DOMINGUEZ,S.L.

1173

B27307388 BAHIA CULTURA E OCIO, S.L.

867

B27307388 BAHIA CULTURA E OCIO, S.L.

868

B27307388 BAHIA CULTURA E OCIO, S.L.
B27025709 BAHIA,S.L.

866
01/001342

30/10

128
182
203
2
11
25
28
44

30/09/2010
00:00
15/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
15/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
13/01/2011
00:00
04/02/2011
00:00
31/12/2010
00:00
02/04/2011
00:00
03/11/2010
00:00
08/02/2011
00:00
25/11/2010
00:00
15/04/2011
00:00
31/07/2010
00:00
27/11/2010
00:00
31/12/2010
00:00
01/02/2011
00:00
26/02/2011
00:00
24/03/2011
00:00
25/03/2011
00:00
08/04/2011
00:00
19/02/2011
00:00
19/02/2011
00:00
19/02/2011
00:00
30/09/2010

177,00 €
177,00 €
35,40 €
35,40 €
177,00 €
177,00 €
35,40 €
177,00
35,40
177,00
59,00 €
26,55 €
1.062,00 €
845,00
642,33 €
642,33 €
1.425,00 €
1.461,95
183,60 €
529,20 €
540,00 €
378,00 €
1.053,00 €
162,00 €
216,00 €
1.026,00
70,05 €
345,00 €
346,70 €
69,55 €

31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001340

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001337

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001336

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001335

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001346

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001465

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001477

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001475

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001473

B27025709 BAHIA,S.L.

01/1573

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001574

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001582

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001580

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001579

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001577

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001576

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001610

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001611

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001612

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001613

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001614

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001615

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001709

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001708

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001707

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001706

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001705

B27025709 BAHIA,S.L.

01/001704

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000009

00:00
30/09/2010
00:00
30/09/2010
00:00
30/09/2010
00:00
30/09/2010
00:00
30/09/2010
00:00
15/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
15/11/2010
00:00
15/11/2010
00:00
15/11/2010
00:00
15/11/2010
00:00
15/11/2010
00:00
15/11/2010
00:00
15/11/2010
00:00
30/11/2010
00:00
30/11/2010
00:00
30/11/2010
00:00
30/11/2010
00:00
30/11/2010
00:00
30/11/2010
00:00
15/12/2010
00:00
15/12/2010
00:00
15/12/2010
00:00
15/12/2010
00:00
15/12/2010
00:00
15/12/2010
00:00
15/01/2011
00:00

11,21 €
39,28 €
274,11 €
603,42 €
156,81 €
82,20 €
182,61 €
17,70 €
26,96 €
84,87 €
7,43 €
142,78 €
187,49 €
6,96 €
81,24 €
64,96 €
262,24 €
84,63 €
79,65 €
7,02 €
49,62 €
24,78 €
89,68 €
34,17 €
361,07 €
59,63 €
62,55 €
253,83 €
179,07 €

00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000008

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000007

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000006

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000046

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000045

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000044

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000047

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000043

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000129

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000130

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000131

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000132

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000133

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000134

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000135

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000173

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000174

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000175

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000176

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000172

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000170

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000171

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000254

B27025709 BAHIA,S.L.

01/00255

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000257

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000258

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000259

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000260

B27025709 BAHIA,S.L.
B27025709 BAHIA,S.L.

01/000261
01/000262

15/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
15/02/2011
00:00
15/02/2011
00:00
15/02/2011
00:00
15/02/2011
00:00
15/02/2011
00:00
15/02/2011
00:00
15/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011

170,81 €
153,64 €
0,66 €
10,67 €
32,96 €
80,62 €
36,24 €
48,78 €
69,80 €
97,59 €
49,09 €
22,57 €
51,39 €
35,40 €
348,84 €
323,41 €
4,37 €
212,52 €
148,22 €
106,20 €
113,28 €
88,22 €
70,80 €
177,99 €
49,03 €
8,50 €
172,30 €
41,12 €
159,62 €
687,59 €

02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
27/07/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000263

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000302

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000304

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000305

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000306

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000256

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000264

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000303

B27025709 BAHIA,S.L.

01/313

B27025709 BAHIA,S.L.

01/314

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000315

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000316

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000317

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000318

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000319

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000312

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000311

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000321

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000320

B27025709 BAHIA,S.L.

B27025709

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000421

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000419

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000418

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000417

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000416

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000415

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000414

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000413

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000412

00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
13/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00

205,65 €
14,75 €
2,95 €
34,48 €
98,55 €
326,90 €
408,29 €
150,57 €
538,06
26,27
14,07
17,29
196,00
14,16
218,32
73,21
451,87
256,27
165,35
15,60
394,17
33,83
64,62
35,40
11,56
122,81
243,38
72,91
32,85

00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
27/07/2011
00:00
10/05/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27025709 BAHIA,S.L.

01/000411

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/205

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

V/208

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/234

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/236

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/249

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/269

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/16

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/24

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/40

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/60

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL

T/61

B27200765 BARATIJAS,S.L.

45

B27200765 BARATIJAS,S.L.

47

B27200765 BARATIJAS,S.L.

48

B27200765 BARATIJAS,S.L.

55

B27200765 BARATIJAS,S.L.

54

B27200765 BARATIJAS,S.L.

53

B27200765 BARATIJAS,S.L.

52

B27200765 BARATIJAS,S.L.

012/2011

B27200765 BARATIJAS,S.L.

011/2011

B27200765 BARATIJAS,S.L.

08/2011

B27200765 BARATIJAS,S.L.

07/2011

B27200765 BARATIJAS,S.L.

010/2011

B27200765 BARATIJAS,S.L.

06/2011

B27200765 BARATIJAS,S.L.

09/2011

B27246347 BELIAN NORTE, S.L.,

2032

B27248111 CABALEIROS XARDIN S.L.

B76/10

B27248111 CABALEIROS XARDIN S.L.
B27248111 CABALEIROS XARDIN S.L.

B 78/10
B88/10

15/04/2011
00:00
30/09/2010
00:00
30/10/2010
00:00
02/11/2010
00:00
03/11/2010
00:00
30/11/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/01/2011
00:00
08/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
30/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
13/12/2010
00:00
13/12/2010
00:00
13/12/2010
00:00
17/12/2010
00:00
17/12/2010
00:00
17/12/2010
00:00
17/12/2010
00:00
12/04/2011
00:00
12/04/2011
00:00
12/04/2011
00:00
12/04/2011
00:00
12/04/2011
00:00
12/04/2011
00:00
12/04/2011
00:00
04/03/2011
00:00
31/08/2010
00:00
30/09/2010
00:00
31/10/2010

381,49
257,51 €
80,00 €
550,01 €
45,01 €
387,61 €
342,00 €
51,00 €
110,00 €
133,01 €
80,00 €
1.474,01
42,50 €
73,20 €
127,00 €
17,98 €
14,15 €
14,25 €
238,20 €
6,30
13,95
17,10
47,20
91,70
82,10
14,40
12,00 €
242,68 €
292,79 €
64,15 €

07/09/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27248111 CABALEIROS XARDIN S.L.

B87/10

B27248111 CABALEIROS XARDIN S.L.

B97/10

B27248111 CABALEIROS XARDIN S.L.

B04/11

B27248111 CABALEIROS XARDIN S.L.

B 11/11

B27324375 CANTERAS SANTA CECILIA, S.L.

1000351

B27324375 CANTERAS SANTA CECILIA, S.L.

1100040

B27324375 CANTERAS SANTA CECILIA, S.L.

1100058

B27227388 CARFERLO, S.L.
CARPINTERIA DE ALUMINIO PEMAR,
B27236298 S.L.L.
CARPINTERIA DE ALUMINIO PEMAR,
B27236298 S.L.L.
CELPI,S.L. -CARPINTERIA DE
B27025253 ALUMINIO/PVC

87

B27166545 CELTA PRIX,S.L.

593-10

B33114851 CENTRO EMISOR DE OCCIDENTE, S.L.

96/2011

A27025717 COMERCIAL CEREIJO,S.A.

293418

A27025717 COMERCIAL CEREIJO,S.A.

91134

A27025717 COMERCIAL CEREIJO,S.A.

293510

555/2010
46/2011
020/11

B27124817 CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L. 157/2010
B27124817 CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L. 5 2011
B27124817
B27124817
B27124817
B27124817

CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L.
CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO,S.L.
CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO,S.L.
CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO,S.L.
COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL
F27009844 JOCAR
COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL
F27009844 JOCAR

14/2011
63/2010
94/2010
113/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

324/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

323/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

329/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

355/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

356/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

357/2010

18018
18039

00:00
31/10/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/01/2011
00:00
28/02/2011
00:00
23/12/2010
00:00
28/02/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/12/2010
00:00
31/01/2011
00:00
18/02/2011
00:00
27/12/2010
00:00
01/03/2011
00:00
30/11/2010
00:00
25/12/2010
00:00
31/01/2011
00:00
30/12/2010
00:00
31/01/2011
00:00
28/02/2011
00:00
31/05/2010
31/07/2010
31/08/2010
28/02/2011
00:00
01/04/2011
00:00
08/10/2010
00:00
08/10/2010
00:00
19/10/2010
00:00
19/11/2010
00:00
19/11/2010
00:00
19/11/2010
00:00

637,31 €
377,57 €
87,48 €
79,70 €
2.295,02 €
705,49 €
1.568,49
4.698,88
688,59 €
188,80 €
265,50 €
5.705,53 €
798,86 €
69,33 €
799,57 €
634,50 €
188,80 €
236,00 €
424,80 €
591,60 €
843,20 €
377,60 €
2.437,71 €
3.250,29
76,00 €
12,05 €
252,52 €
200,00 €
282,61 €
45,43 €

00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
27/07/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
08/09/2010
04/11/2010
04/11/2010
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

362/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

363/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

398/2010

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

22/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

23/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

021/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

024/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

37/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

36/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

35/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

74/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

77/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

75/2011

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L.

76/2011

B27193846 DECORACIONES PURA, S.L.

63

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ

10000700

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ

11000035

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ

11000038

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ

11000039

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ

11000040

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ

11000069

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ

11000100

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ
E. LOPEZ FULGUEIRA -ESTACION DE
33797654M SERVICIO
E. LOPEZ FULGUEIRA -ESTACION DE
33797654M SERVICIO
E. LOPEZ FULGUEIRA -ESTACION DE
33797654M SERVICIO

11000155

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1583

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1610

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.
B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1688
1765

30101560
50110079
40110470

19/11/2010
00:00
19/11/2010
00:00
29/12/2010
00:00
21/01/2011
00:00
21/01/2011
00:00
21/01/2011
00:00
21/01/2011
00:00
09/02/2011
00:00
09/02/2011
00:00
09/02/2011
00:00
11/03/2011
00:00
11/03/2011
00:00
11/03/2011
00:00
11/03/2011
00:00
29/12/2010
00:00
11/11/2010
00:00
15/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
07/02/2011
00:00
19/02/2011
00:00
22/03/2011
00:00
07/12/2010
00:00
14/01/2011
00:00
22/02/2011
00:00
31/08/2010
00:00
31/08/2010
00:00
29/09/2010
00:00
30/09/2010

218,18 €
44,72 €
26,90 €
245,20 €
28,32 €
110,57 €
43,37 €
38,64 €
82,31 €
13,87 €
27,36 €
23,60 €
41,42 €
67,08 €
1.331,33 €
148,21 €
63,72 €
197,53 €
130,72 €
196,24 €
171,04 €
48,79 €
141,54 €
719,95 €
651,20 €
644,28 €
139,54 €
6,38 €
25,08 €
33,87 €

31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1848

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1887

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2072

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2076

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2080

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2086

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1971

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2023

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2056

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2059

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2066

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1967

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2000

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1938

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1948

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

1959

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2120

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2233

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2400

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2399

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2416

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2418

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2425

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2305

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2303

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

2314

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/18

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/17

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

127

00:00
15/10/2010
00:00
28/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/10/2010
00:00
11/11/2010
00:00
28/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
15/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00

91,19 €
979,73 €
89,87 €
52,38 €
368,21 €
73,71 €
45,39 €
63,31 €
81,21 €
87,59 €
85,04 €
234,82 €
805,15 €
84,81 €
117,01 €
55,17 €
283,37 €
27,78 €
511,19 €
964,07 €
163,82 €
342,55 €
131,42 €
187,75 €
122,70 €
27,67 €
32,04 €
141,38 €
22,61 €

00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
27/07/2011
00:00
27/07/2011
00:00
10/05/2011
00:00

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

85

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

61

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

133

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

141

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

149

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

196

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

209

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

257

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

258

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

263

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

323

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

326

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/95

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/97

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/92

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/122

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/96

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/121

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/91

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/93

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/94

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

01/89

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L.

444

J70223680

5/2011

ELEFANTE ELEGANTE, S.C.

B27139088 EXCAVACIONES MATIAS, S.L.

2011/05

B27139088 EXCAVACIONES MATIAS, S.L.

2011/07

B27139088 EXCAVACIONES MATIAS, S.L.

2011/06

B27407022 EXTINTORES COSTA NORTE, S.L.

10/1290

B27407022 EXTINTORES COSTA NORTE, S.L.
B27407022 EXTINTORES COSTA NORTE, S.L.

10/1284
10/1286

31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
15/02/2011
00:00
16/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
10/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
12/01/2011
00:00
22/03/2011
00:00
22/03/2011
00:00
22/03/2011
00:00
18/10/2010
00:00
18/10/2010
00:00
18/10/2010

67,66 €
118,84 €
268,16 €
44,92 €
45,60 €
42,74 €
270,35 €
213,73 €
159,09 €
50,74 €
308,10 €
321,09 €
555,87 €
122,13 €
214,45 €
317,82 €
169,63 €
73,24 €
9,24 €
41,74 €
17,03 €
95,67 €
1.058,19
1.566,00 €
8.566,80 €
741,04 €
3.575,40 €
11,80 €
192,34 €
47,20 €

10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
02/03/2011
00:00
08/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27407022 EXTINTORES COSTA NORTE, S.L.

10/1329

B27407022 EXTINTORES COSTA NORTE, S.L.

10/1335

B27337898 FABEIRO ARTE FLORAL, S.L.

01-2011

B27337898 FABEIRO ARTE FLORAL, S.L.

11-2011

34839892K FARMACIA FATIMA SAA QUINTAS

7

33316577L

F-0762010

33712661C
33712661C
33712661C
33712661C
33712661C
33712661C
33712661C
33712661C
33712661C
33712661C
A27367093

FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEFERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO
FUENTEGESTION DE PROYECTOS VINCALLO
S.A.

81
84
85
86
88
89
90
159
161
160
3/11

B27157577 GRAFICAS ARFE,S.L.

41

B27226752 GRAFICAS RIBADEO

8944

B27226752 GRAFICAS RIBADEO

9348

B27226752 GRAFICAS RIBADEO

9521

B27226752 GRAFICAS RIBADEO

9715

B27150747 GRAFICAS TINTANOVA,S.L.

2403

B15890809 HEBE SPORT, S.L.

5/10-007

B27250414 HERBRONCE,S.L.L.

10/95

B27296847 HOLA OLA RIBADEO, S.L.U

2010/29

B27357391 I.G. 10 SPORTS, S.L.

A11-1003

B27357391 I.G. 10 SPORTS, S.L.

A11-1013

B27357391 I.G. 10 SPORTS, S.L.

A11-1029

00:00
03/11/2010
00:00
09/11/2010
00:00
04/01/2011
00:00
25/02/2011
00:00
23/01/2011
00:00
21/12/2010
00:00
30/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
30/10/2010
00:00
23/12/2010
00:00
23/12/2010
00:00
23/12/2010
00:00
28/02/2011
00:00
02/02/2011
00:00
21/09/2010
00:00
16/12/2010
00:00
10/01/2011
00:00
14/03/2011
00:00
05/04/2011
00:00
27/10/2010
00:00
30/06/2010
00:00
15/12/2010
00:00
05/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
28/02/2011
00:00

18,88 €
18,88 €
172,80 €
86,40 €
488,64 €
3.186,00 €
35,05 €
45,35 €
23,40 €
1.371,78 €
33,60 €
92,50 €
79,00 €
24,50 €
86,35 €
39,40 €
24.771,83 €
1.988,53 €
147,50 €
424,80 €
306,80 €
958,16 €
285,56
1.495,91 €
527,07 €
660,80 €
178,20 €
2.106,29 €
2.106,29 €

00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
19/04/2011
00:00
10/06/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/06/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27357391 I.G. 10 SPORTS, S.L.

A11-1035

B27357391 I.G. 10 SPORTS, S.L.

A11-1033

B27357391 I.G. 10 SPORTS, S.L.

A11-1034

B27357391 I.G. 10 SPORTS, S.L.

A11-1045

B70207824 IBERCAT INGENIERIA S.L.

2/11

B15279359 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS,S.L.

9

B15279359 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS,S.L.

42

B27223999 INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS,S.L.

73/10-R

B27223999 INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS,S.L.

3/11-R

B27223999 INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS,S.L.

13/11-R

B27286236 INFOTEC MARIÑA, S.L.

20101515

B27286236 INFOTEC MARIÑA, S.L.

20101579

B27286236 INFOTEC MARIÑA, S.L.

20101683

B27286236 INFOTEC MARIÑA, S.L.

20101945

B27286236 INFOTEC MARIÑA, S.L.

20110055

B27286236 INFOTEC MARIÑA, S.L.

20110078

B27286236 INFOTEC MARIÑA, S.L.

20110245

B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L.

211001

B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L.

211006

B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L.

2110016

B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L.

2110018

B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L.

2110017

B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L.

2110019

A01018654 INTEMAN,S.A, -LABORATORIOS-

11/01327

38787295A JAIME MAS CUADRADA

26

38787295A JAIME MAS CUADRADA

25

38787295A JAIME MAS CUADRADA

27

33994222S JOSE ANTONIO ANDRADE FERNANDEZ

3373

B36016467 JOSE M. DAPORTA E HIJOS, S.L.
76548662Q JOSE MANIN PALMEIRO

201
013/11

28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
31/03/2011
00:00
08/02/2011
00:00
10/01/2011
00:00
10/03/2011
00:00
18/11/2010
00:00
03/02/2011
00:00
07/04/2011
00:00
19/10/2010
00:00
29/10/2010
00:00
22/11/2010
00:00
30/12/2010
00:00
13/01/2011
00:00
19/01/2011
00:00
17/02/2011
00:00
14/01/2011
00:00
14/01/2011
00:00
22/03/2011
00:00
01/04/2011
00:00
01/04/2011
00:00
06/04/2011
00:00
23/03/2011
00:00
17/03/2011
00:00
17/03/2011
00:00
14/04/2011
00:00
05/01/2010
00:00
31/01/2011
00:00
01/04/2011

864,00 €
1.592,78 €
1.911,60 €
2.106,29
5.954,28 €
2.950,00 €
2.950,00 €
3.599,35 €
3.599,35 €
3.707,34
33,08 €
31,36 €
16,00 €
31,51 €
63,08 €
31,45 €
24,45 €
94,40 €
204,14 €
1.217,76 €
226,56
94,40
545,16
816,48 €
17,00 €
246,50 €
281,00
29,00 €
13.662,00 €
2.678,60

10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
07/09/2011
00:00
10/06/2011
00:00
03/03/2011
00:00
07/09/2011

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

76570509J

JOSE MANUEL RODRIGUEZ RAMOS

B/25

18591591R JOSE MARIA JIMENEZ BERNAL
JOSE RODRÍGUEZ VEIGA 33303362Y CONSTRUCCIONES-

12/10

B27194521 LESDYN,S.L.

76/2011

B27194521 LESDYN,S.L.

75/2011

B27194521 LESDYN,S.L.

74/2011

B27194521 LESDYN,S.L.

73/2011

B27194521 LESDYN,S.L.

72/2011

B27194521 LESDYN,S.L.

77/2011

B27194521 LESDYN,S.L.

71/2011

B27384379 LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L.

55-2011

B27384379 LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L.

76-2011

B27180454 LIVING SPORT,S.L.

11004

B27180454 LIVING SPORT,S.L.

11012

B27180454 LIVING SPORT,S.L.

11011

77592175L

LORENA FERNANDEZ PRIETO

438

77592175L

LORENA FERNANDEZ PRIETO

450

77592175L

LORENA FERNANDEZ PRIETO

463

1

B27225317 M.F. MOURELO, S.L.

552/2010

B27225317 M.F. MOURELO, S.L.

338/2007

B27225317 M.F. MOURELO, S.L.

37

33841004T Mª DEL CARMEN COUCEIRO ROSENDE

93/2010

33841004T Mª DEL CARMEN COUCEIRO ROSENDE

10/2011

33796263V MARCELINO GONZALEZ LOPEZ

27

33796263V MARCELINO GONZALEZ LOPEZ

33

33547118P MARCOS COPA MASEDA

297

B27168822 MAREI COSTA, S.L.

A/9100183

B27168822 MAREI COSTA, S.L.

A/9100189

B27168822 MAREI COSTA, S.L.

A/9100196

00:00
30/12/2010
00:00
22/11/2010
00:00
16/01/2011
00:00
21/03/2011
00:00
21/03/2011
00:00
21/03/2011
00:00
21/03/2011
00:00
21/03/2011
00:00
21/03/2011
00:00
21/03/2011
00:00
28/02/2011
00:00
31/03/2011
00:00
19/01/2011
00:00
10/02/2011
00:00
10/02/2011
00:00
25/11/2010
00:00
30/12/2010
00:00
28/02/2011
00:00
03/01/2011
00:00
03/01/2011
00:00
01/02/2011
00:00
16/12/2010
00:00
28/02/2011
00:00
21/09/2010
00:00
23/12/2010
00:00
14/02/2011
00:00
26/11/2010
00:00
09/12/2010
00:00
22/12/2010
00:00

188,80 €
887,22 €
560,50 €
259,01 €
389,40 €
1.312,16 €
230,10 €
265,50 €
129,80 €
84,96 €
1.298,00 €
1.427,80
26,55 €
208,49 €
204,51 €
90,00 €
225,01 €
457,27 €
2.861,86 €
645,96 €
645,96 €
94,40 €
311,52 €
456,54 €
189,00 €
5.938,89 €
660,80 €
578,29 €
62,54 €

00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
02/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27168822 MAREI COSTA, S.L.

A/92000027

B27168822 MAREI COSTA, S.L.

A/92000026

B27168822 MAREI COSTA, S.L.

A/92000038

B27168822 MAREI COSTA, S.L.

A/92000051

76517310J

MARIA ANTONIA ULLOA ROO

4/10

76517310J

MARIA ANTONIA ULLOA ROO

3/11

77594933V MARIA JOSE VILLARMEA BARREIRA

2/2011

77594933V MARIA JOSE VILLARMEA BARREIRA

1/2011

77594933V MARIA JOSE VILLARMEA BARREIRA

3/2011

B27329481 MARIÑACLIMA S.L.

816

B27329481 MARIÑACLIMA S.L.

840

B27160399 MARZAN GAS-OIL,S.L.

FA 82

B27160399 MARZAN GAS-OIL,S.L.

FA-93

B27160399 MARZAN GAS-OIL,S.L.

FA131

B27160399 MARZAN GAS-OIL,S.L.

11-1

B27160399 MARZAN GAS-OIL,S.L.

11-120

B27160399 MARZAN GAS-OIL,S.L.

11-119

B27160399 MARZAN GAS-OIL,S.L.

11-118

B27286640 MEGABYTE FOZ, S.L.

7994

A15418551 MOTIVO JCB GALICIA, S.A.

180309

33857742V NICANOR ÁLVAREZ RUIZ

102

33857742V NICANOR ÁLVAREZ RUIZ
B27248525 OBRAS CIVIS DA MARIÑA, S.L.

103
C/9/10

B27248525 OBRAS CIVIS DA MARIÑA, S.L.

C/1/11

B27248525 OBRAS CIVIS DA MARIÑA, S.L.

C/3/11

B27228766 OFIFOZ,S.L.

A465

B27228766 OFIFOZ,S.L.

A464

B27228766 OFIFOZ,S.L.

A00000549

B27228766 OFIFOZ,S.L.

A24

B27228766 OFIFOZ,S.L.

A43

04/02/2011
00:00
09/02/2011
00:00
15/03/2011
00:00
04/04/2011
00:00
30/11/2010
00:00
11/04/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
09/12/2010
00:00
16/02/2011
00:00
30/09/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/12/2010
00:00
28/02/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
23/11/2010
00:00
25/03/2011
00:00
14/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
29/09/2010
28/01/2011
00:00
28/01/2011
00:00
30/11/2010
00:00
01/12/2010
00:00
31/12/2010
00:00
31/01/2011
00:00
08/02/2011
00:00

18,88 €
882,64 €
245,30 €
153,40
22,23 €
126,49
8,00 €
35,00 €
50,00 €
1.130,44 €
5.849,26 €
47,00 €
444,96 €
47,00 €
27,00 €
6,50
9,60
51,85
37,76 €
17,29 €
160,48
179,36
3.760,72 €
16.761,88 €
13.821,33 €
33,90 €
36,60 €
35,50 €
29,50 €
37,56 €

10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
27/07/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
07/09/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
13/12/2010
07/02/2011
00:00
07/02/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
02/03/2011
00:00

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27228766 OFIFOZ,S.L.

A42

B27228766 OFIFOZ,S.L.

A51

B27228766 OFIFOZ,S.L.

A00000133

A27011980 ONEMONS,S.A.

C1103

B27189216 ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L.

A/553

B27189216 ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L.

A/552

B27189216 ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L.

A/551

B27189216 ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L.

A/678

B27189216 ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L.

A/655

B27189216 ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L.

A/656

77593518M PABLO CID GOMEZ

91

77593518M PABLO CID GOMEZ

104

77593518M PABLO CID GOMEZ

115

77593518M PABLO CID GOMEZ

1

77593518M PABLO CID GOMEZ

3

77593518M PABLO CID GOMEZ

6

77593518M PABLO CID GOMEZ

7

77593518M PABLO CID GOMEZ

8

77593518M PABLO CID GOMEZ

16

77593518M PABLO CID GOMEZ

32

77593518M PABLO CID GOMEZ

33

77593518M PABLO CID GOMEZ

35

32666112V PEDRO PABLO PATIÑO PEÑA

54/10

B70243092 PEQUEÑO TEATRO DE CORUÑA, S.L.

49/2010

B27021237 PRELO, S.L.

1000006065

B27021237 PRELO, S.L.
PROCESADORA GALLEGA DE
B36209633 ALIMENTOS SL
PROCESADORA GALLEGA DE
B36209633 ALIMENTOS SL

1100000422

B70123567 PRODUCCIONS TEATRAIS TALIA, S.L.
B27036805 PUBLILAR,S.L. -GRAFICAS LAR-

130/2010
20110041

18987
19008

08/02/2011
00:00
23/02/2011
00:00
31/03/2011
00:00
18/11/2010
00:00
04/01/2011
00:00
04/01/2011
00:00
04/01/2011
00:00
01/04/2011
00:00
01/04/2011
00:00
01/04/2011
00:00
13/10/2010
00:00
24/11/2010
00:00
29/12/2010
00:00
03/01/2011
00:00
20/01/2011
00:00
08/02/2011
00:00
15/02/2011
00:00
15/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
30/03/2011
00:00
30/03/2011
00:00
08/04/2011
00:00
02/10/2010
00:00
30/12/2010
00:00
31/10/2010
00:00
24/01/2011
00:00
18/02/2011
00:00
06/04/2011
00:00
11/11/2010
00:00
18/01/2011

33,89 €
64,81 €
37,76
62,19 €
442,50 €
1.628,40 €
234,05 €
283,20
362,92
230,10
944,00 €
113,28 €
218,30 €
147,50 €
53,18 €
89,68 €
100,30 €
69,62 €
35,40 €
80,24 €
200,60 €
896,80
850,00 €
870,00 €
137,41 €
98,77 €
2.301,00 €
1.003,00
995,00 €
732,78 €

02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27036805 PUBLILAR,S.L. -GRAFICAS LAR-

20110042

B20072054 QUIVACOLOR,S.L.

QE/110270

A27019710 RADIO LUGO,S.A.

001-01-28

A27019710 RADIO LUGO,S.A.

229

B27146299 RAMSEI,S.L.

2010383

B74261728 REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U.

A/55

B74261728 REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U.

A/79

B74261728 REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U.

A/1

B74261728 REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U.

A/3

33538298C RESTAURANTE COSTUMES DO MAR
RESTAURANTE LEYTON -ANGEL LOPEZ
33756299G LEITON-

8610

B27154806 RESTAURANTE XOIÑA,S.L.

5060

B27154806 RESTAURANTE XOIÑA,S.L.

5096

B27154806 RESTAURANTE XOIÑA,S.L.

5095

B27154806 RESTAURANTE XOIÑA,S.L.

5094

B27202514 SEÑALIZACIONES GALICIA, S.L.
SERVICIOS GRAFICOS MEDIASTINTAS,
B27380203 S.L.
SERVICIOS GRAFICOS MEDIASTINTAS,
B27380203 S.L.

5046

B27333160 SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L.
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE
B27329440 OFICINA
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE
B27329440 OFICINA
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE
B27329440 OFICINA
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE
B27329440 OFICINA

11/1/00040

6675

925
152

168
11-000385
453
572

A27027986 TALLERES HNOS. RIO CABALEIRO,S.A.L. 9000146
A27027986 TALLERES HNOS. RIO CABALEIRO,S.A.L. 9000142
A27027986 TALLERES HNOS. RIO CABALEIRO,S.A.L. 10000060
B70163969 TEATRO BABALUVA, S.L.

102

B27201078 TOLDOS JOCAR,S.L.

5

B27201078 TOLDOS JOCAR,S.L.

10

00:00
18/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/12/2010
00:00
08/08/2010
00:00
14/09/2010
00:00
03/01/2011
00:00
05/01/2011
00:00
12/04/2011
00:00
19/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
20/01/2011
00:00
25/03/2011
00:00
07/04/2011
00:00
30/11/2010
00:00
27/12/2010
00:00
15/02/2011
00:00
31/03/2011
00:00
03/02/2011
00:00
02/03/2011
00:00
11/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
01/10/2009
00:00
01/10/2009
00:00
30/11/2010
00:00
26/12/2010
00:00
21/01/2011
00:00
11/02/2011
00:00

2.435,52 €
441,03 €
133,10 €
142,92
7,08 €
708,00 €
566,40 €
1.627,22 €
143,96 €
60,00
1.956,42 €
390,00 €
222,79 €
323,60 €
238,00
745,76 €
613,60 €
484,51 €
19.298,10
253,70 €
163,36 €
659,62 €
225,62
426,09 €
127,33 €
1.390,21 €
395,00 €
3.398,40 €
619,50 €

00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/06/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/06/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
08/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

B27201078 TOLDOS JOCAR,S.L.

27

A27020718 TORNEIRO,S.A.

88068

B27044148 TORVAR,S.L.

0V/1344

B27044148 TORVAR,S.L.

0A/4671

B27044148 TORVAR,S.L.

0V/2292

B27044148 TORVAR,S.L.

IV/35

B27044148 TORVAR,S.L.

1A/56

B27044148 TORVAR,S.L.

IV/152

B27044148 TORVAR,S.L.

IV/271

B27044148 TORVAR,S.L.

IV/406

B27044148 TORVAR,S.L.

1A/707

B27044148 TORVAR,S.L.

IV/407

B27044148 TORVAR,S.L.

IV/515

B27044148 TORVAR,S.L.

IV/514

B27044148 TORVAR,S.L.

1A/1142

B27044148 TORVAR,S.L.

1A/1381

A27008812 TUBOLENS,S.A.

1100000314

A27008812 TUBOLENS,S.A.

1100000464

A27008812 TUBOLENS,S.A.

1100000493

B15134182 VEICAR, S.L.

197

B15134182 VEICAR, S.L.

100347

B15134182 VEICAR, S.L.

100393

B15134182 VEICAR, S.L.

100437

B15134182 VEICAR, S.L.

73

B70179635 VERTIDOS CERO, S.L.

192

B70179635 VERTIDOS CERO, S.L.

223

B70179635 VERTIDOS CERO, S.L.

249

B70179635 VERTIDOS CERO, S.L.

26

B70179635 VERTIDOS CERO, S.L.
B70179635 VERTIDOS CERO, S.L.

61
85

07/03/2011
00:00
28/02/2011
00:00
31/07/2010
00:00
15/11/2010
00:00
15/11/2010
00:00
15/01/2011
00:00
15/01/2011
00:00
31/01/2011
00:00
15/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
28/02/2011
00:00
15/03/2011
00:00
15/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
15/04/2011
00:00
11/03/2011
00:00
08/04/2011
00:00
15/04/2011
00:00
31/07/2010
00:00
31/08/2010
00:00
30/09/2010
00:00
31/10/2010
00:00
31/03/2011
00:00
30/09/2010
00:00
29/10/2010
00:00
30/11/2010
00:00
31/01/2011
00:00
28/02/2011
00:00
31/03/2011

790,60 €
20,76 €
2.360,00 €
232,40 €
324,95 €
137,18 €
39,40 €
337,10 €
15,67 €
1.189,44 €
154,00 €
456,08 €
33,85 €
164,61 €
114,60
193,39
337,78 €
509,48
351,66
933,71 €
646,82 €
598,84 €
471,75 €
916,53
685,15 €
1.333,80 €
1.110,56 €
575,64 €
1.389,96 €
1.519,13

10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
02/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/06/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
31/03/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011
00:00
10/05/2011

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

33831098F VICTORINO VILLARINO DIAZ

19/10

33831098F VICTORINO VILLARINO DIAZ

5/11

J36491041

VIRAVOLTA S.C.

83-10

J36491041

VIRAVOLTA S.C.

08-11

00:00
24/09/2010
00:00
10/03/2011
00:00
04/12/2010
00:00
06/03/2011
00:00

81,90 €
40,95 €
1.062,00 €
944,00 €
335.277,31

TERCEIRO: Afectar como garantía do cumprimento das obrigas derivadas da autorización da
liña de crédito o 25 por 100 da Participación Municipal nos Tributos do Estado.
CUARTO: Proceder a solicitude da operación financeira a través da oficina virtual do ICO, con
incorporación dos certificados e informes esixidos legalmente.”
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Abre o debate o Sr. Alcalde resumindo o contido da proposta que somete a consideración do
Pleno, matizando que o Concello ten falta de liquidez que facilite pagar aos proveedores,
PEMES. O coste para o concello será de 44.000 euros pero os intereses que poden reclamar
os proveedores por non pagar en prazo tamén teñen coste. Cando os empresarios de Foz
veñan a preguntar porqué non cobran a resposta indica que terá que ser porque o Pleno non
quixo, por iso pide responsabilidade.
Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que onde está a recadación do IBI e o IVTM., e
ademáis indica atendendo a palabras do Sr. Rajoy que se vai convovar un crédito para que as
entidades locais poidan pagar aos proveedores e seguro que é mais barato para o concello, por
eso propón esperar a valorar esa posibilidade.
No momento de tomar a palabra o Sr. Cancio do grupo UNIFOZ, por parte do Sr. Alcalde
anúnciase que son as 00.00 horas polo que conforme ao establecido no RD 2568/1986
procédese a levantar a sesión. Deseguido reinicia nova sesión, sen interrupción, proseguindo
coa intervención pendente. O Sr. Cancio afirma que este expediente aumentará a débeda do
concello, e hai que devolvelo antes do 2014 é un pequeno alivio só. Non se resolve a vida a
ningún dos proveedores que están na relación. Seguirá propoñendo deixar o asunto encima da
mesa para que o grupo de goberno traballe en que se fagan os pagos costandolle o mínimo
posible ao concello. Un préstamo que se cancela no ano 2012 será un aforro que lle vai permitir
pagar estas facturas. Propón que se traballe nos orzamentos municipais.
O Sr. Basanta indica que o BNG ten sentimentos encontrados neste punto xa que se trata de
gastos feitos sen consignación pero tamén se trata de proveedores aos que non se lles pagará
se non se aproba esta operación. Sábese que estas facturas hai que pagalas. Estase dando
liquidez ao banco cos xuros ao 6,5%. Pequenos autónomos e empresas estarían algo aliviados
se se lles pagara por eso o BNG votará abstención.
O Sr. Alcalde toma a palabra para reiterar que é un crédito que dará liquidez. Non quere agora
o PSOE pagar á xente que antes cando gobernaba encargoulle cousas. Estase a despreciar
unha via de liquidez. Informa que habería que indicar a entidade financieira coa que se faga
esta operación, e o PP propón que sexa La Caixa a entidade que se elixa para esta operación,
por unha cuestión de alternancia.
O Sr. Rivera afirma que Rajoy insiste en que se vai a facilitar un prestamo máis barato.
1.500.000 euros de obrigas di o informe de intervención que existen. Vostede non ten problema
porque ten recursos máis baratos para solventar esta situación solicitando unha operación de
tesorería e pagar estas facturas e se logo se convoca un préstamo máis barato cancélase esta
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operación que é competencia de alcaldía.
O voceiro de UNIFOZ di que hai que tocar os ingresos nos presupostos. Só con esto non se
resolverá nada. Hai que pagar aos proveedores pero co menor coste para o concello. Hai que
facer un plan máis serio para pagar aos proveedores
Propónse deixar o asunto encima da mesa
A continuación procédese á votación do asunto obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 7 (4 PSOE e 3 UNIFOZ).
Abstencións: 1 BNG
Votos en contra: 5 PP.

Resultando aprobado o seguinte acordo:
Deixar o asunto encima da mesa.
15.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN
DE SERVIZO DE PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión de
Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o 17 de Novembro de 2011, que no seu
literal indica:
“Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Economía,
Facenda e Especial de Contas a modificación Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por
prestación de servizo de piscina municipal e instalacións deportivas, marcando as pautas
oportunas para que sexa o devandito órgano colexiado quen adopte finalmente unha proposta
concreta que se elevará a debate e resolución do Concello Pleno.
O motivo da presente modificación radica na solicitude formulada polo concesionario da xestión
do servizo de explotación da piscina municipal HEBE SPORT, de restablecemento do equilibrio
económico da concesión, derivado da posta en marcha do servizo de “spa” instalado nas
instalacións da piscina que supón un maior custe para o concesionario valorado nun 5,37%
sobre o total da explotación; así como a actualización a través da revisión das tarifas ou cotas
segundo a variación do índice de prezos ao consumo (IPC) interanual de agosto de 2008 a
agosto de 2011, que segundo datos do INE ascende a un 4,0%.
A revisión das tarifas realízase por unha porcentaxe dun 9,37% no que se cifra o prexuízo
causado polo incremento do custo do mantemento da zona de spa, acreditado polo contratista
a través da documentación achegada con datas 20 de setembro de 2011, 12 de xullo de 2011
e 10 de novembro de 2011 así como pola variación da taxa do IPC.
Unha vez rematado o turno de debate pola Alcaldía-Presidencia sométese a votación o asunto
do epígrafe, co seguinte resultado, e conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 2 ( PP)
Votos en contra: 3 ( UNIFOZ 2, BNG 1)
Abstencións: 1 (PSdeG-PSOE)
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Primeiro. - Aprobar con carácter provisional a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da
taxa por prestación do servizo de piscina municipal e instalacións deportivas, quedando
redactados os artigos modificados da devandita Ordenanza co seguinte detalle:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE
PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.

Artigo 6º.- Tarifas.Á contía das Taxas regulada nesta Ordenanza Fiscal será a fixada na tarifa seguinte:
CADRO DE TARIFAS
PISCINA MUNICIPAL DE FOZ

TARIFAS

ABONOS PISCINA MUNICIPAL
FAMILIAR TITULAR
FAMILIAR CÓNXUXE
FILLO (-18 AÑOS)
ABONO XOVE
ABONO INDIVIDUAL
ABONO 3º IDADE E DIMINUÍDOS
ABONO MATINAL
MINUSVÁLIDOS
ENTRADAS
ENTRADA LIBRE (+18,-60)
ENTRADA REDUCIDA (-18,+60)
ENTRADA LIBRE + SPA (+18)
MATRICULAS
MATRICULA ABONADO
MANTEMENTO MATRICULA
MATRICULA CURSO ABONADO
MATRICULA CURSO EVENTUAL

SOCIOS
25,16 €
4,21 €
4,21 €
20,34 €
25,70 €
18,70 €
19,74 €
50% de desconto
4,32 €
2,84 €
6,00 €
26,30 €
11,92 €
11,92 €
23,90 €

CURSOS PISCINA
NATACIÓN BEBES
NAT. NENOS (3-16 AÑOS)
NAT. NENOS (3-16 AÑOS)
NAT. NENOS (3-16 AÑOS)
ESCOLA DE COMPETICIÓN
NAT. ADULTOS (16-60 AÑOS)
NAT. ADULTOS (16-60 AÑOS)
NAT. TERCEIRA IDADE
NAT. TERCEIRA IDADE
NAT. RECUPERAC. FUNCIONAL
NAT. RECUPERAC. FUNCIONAL
AQUAGYM
MATRONATACIÓN
DIMINUÍDOS
VERÁN ADULTOS (QUENDA)

DÍAS
1
1
2
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
10

SOCIOS
10,77 €
5,36 €
10,77 €
16,08 €
15,53 €
10,77 €
16,08 €
5,85 €
11,98 €
10,77 €
16,08 €
11,98 €
GRATIS
9,30 €
14,98 €

EVENTUAIS
21,55 €
10,72 €
21,55 €
32,15 €
31,06 €
21,55 €
32,15 €
16,35 €
23,90 €
21,55 €
32,15 €
23,90 €
GRATIS
26,25 €
29,86 €
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VERÁN INFANTIL (QUENDA)
ALUGUER RÚA HORA

10

11,98 €
17,94 €

23,90 €
23,90 €

CURSOS SALA USOS MÚLTIPLES
DÍAS
SOCIOS
EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE
2
10,17 €
HABILIDADES XIMNÁSTICAS
2
10,17 €
DANZA
2
10,17 €
FITNESS
2
10,17 €
ARTES MARCIAIS
2
10,17 €
ACTIVIDADES GRATUITAS PARA SOCIOS
STRECHING
2
GRATIS
GRATIS
STRECHING
3
GRATIS
XIMNASIA 3ª IDADE
3
GRATIS
XIMNASIA MANTEMENTO
2
GRATIS
XIMNASIA MANTEMENTO
3
GRATIS
AEROBIC
2
GRATIS
AEROBIC
3
GRATIS
TONIFICACIÓN
2
GRATIS
STEP
2
GRATIS
BODYCOMBAT
3

EVENTUAIS
20,34 €
20,34 €
20,34 €
20,34 €
20,34 €
20,34 €
23,90 €
19,14 €
20,34 €
23,90 €
20,34 €
23,90 €
23,90 €
20,34 €
20,34 €

As tarifas actualizaranse anualmente conforme ao IPC

Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente acordo
provisional, e a nova redacción dos artigos da Ordenanza Fiscal afectada, durante o prazo de
trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por
edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte
a aquel en que se produza a devandita publicación.
Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos definitivos que
procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da
ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente
adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario.
Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais elevados
automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación, publicaranse no boletín
oficial da provincial, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación.
Aberto o turno de debate polo Sr. Alcalde, transcríbense en síntese as intervencións que tiveron
lugar:
Abre o debate o Sr. Alcalde resumindo o contido da proposta que somete a consideración do
Pleno, matizando que esta proposta deriva do punto 3 desta sesión, e a suba desglósase do
incremento do IPC e da instalación do SPA.
Por parte do Sr. Rivera indícase en síntese que se a instalación faise máis competitiva o
mellorar o servizo incrementarán os usuarios e non debería de cobrar máis o concello, porque
se lle pon a disposición unha instalación sen cobrarlle nada nin incrementarlle o canon. Se se
suben as tarifas os usuarios serán menos porque a piscina é cara.
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Por parte do Sr. Cancio maniféstase que se vai votar en contra porque se vai repercutir o costo
do SPA a todos os usuarios da piscina, non só aos que usan o SPA. Ademáis indica que o
informe da consultora que está no expediente é idéntico ao que presenta o concesionario e hai
datos nel cos que non está conforme, e requiere que esos gastos que se indican pola empresa
se contrasten polos servizos municipais. Pensa que se pode independizar o uso do SPA fronte
o da piscina para pagar ese servizo os que o usen.
O Sr Basanta reitera o indicado no punto 3 de que o SPA non parece que sexa unha
instalación necesaria. A concesionaria trae informes que non lle van a ir en contra pero deben
de ser contrastados polos servizos municipais. Non hai control sobre a instalación porque hai
un detrimento nas obrigas que asumía o concesionario cando asinou o contrato. Non está
controlado, non hai informes anuais das actividades desenvolvidas. A proposta de tarifas non
está contrastada.
O Sr. Alcalde indica que é difícilmente independizable o SPA da piscina, sucede igual co
ximnasio. Hai unha cota para entrada libre ao SPA para os non aboados. Se os grupos non
están conformes co SPA fálase co concesionario e se solicitan informes técnicos.
O voceiro do PSOE manifesta que a suba do IPC non lle ve problema, e dese modo que a
partir dese momento que abra o SPA.
O Sr. Cancio indica que tal e como está o expediente non se vai propoñer outro cousa que
deixar o asunto encima da mesa.
Propónse deixar o asunto encima da mesa.
A continuación procédese á votación do asunto obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 7 (4 PSOE e 3 UNIFOZ).
Abstencións: 1 BNG
Votos en contra: 5 PP.

Resultando aprobado o seguinte acordo:
Deixar o asunto encima da mesa.
O alcalde pregunta se algún grupo quere presentar algúnha moción de urxencia.
UNIFOZ PRESENTA UNHA MOCIÓN DE URXENCIA DO SEGUINTE TEOR LITERAL:
Que na parroquia de San Acisclo, no cruce da carretera da LU152 (Foz-Ferreira) coa LU151
(Fazouro-San Acisclo) como consecuencia das obras da carretera LU152 quedou un espazo
público entre as dúas estradas, que en estos momentos está infrautilizado.
UNIFOZ, considera, que este espazo de titularidade da Xunta de Galicia pode ser empregado
para espazo de lecer para os veciños do lugar. E polo que
Mediante a presente MOCIÓN URXENTE, solicitamos acordo da Corporación Municipal para:
1º Dirixirse a Xunta de Galicia e solicitar a cesión do mencionado terreo ao Concello de Foz,
coa finalidade de que o mesmo poda ser empregado como lugar de lecer mediante un proxecto
de acondicionamento.
2º Se proceda ao cambio do emprazamento da mencionada marquesiña para a parada de
autobus onde inicialmente estaba previsto
Toma a palabra o Sr. Cancio para indicar que esta moción ten as sinaturas de unha
representación de veciños. Solicita que se trate por separado cada punto e consideraa urxente.
O punto 2º o Sr. Alcalde considerao como un rogo, polo que trátase o punto 1º, e queda
ratificada a urxencia do asunto no presente acto.
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Sobre o fondo teñen lugar as seguintes intervencións:
Sr. Cancio indica que o terreo a que se refire a moción debería de seguir sendo público e por
ese motivo solicítase á Xunta. A marquesiña cree que incumple medidas de seguridade vial
polo que se pedirá un informe técnico para dilucidalo.
O Sr. Rivera non ve inconvinte no tema
O Sr. Basanta di que xa houbo outra moción sobre o asunto, trátase de impedir que o terreo
pase a mans que non sexan públicas.
O Sr. Alcalde di que os veciños de San Acisclo saben que este alcalde ten un compromiso con
eles, xa antes de ser alcalde, e loitou para que se fixeran melloras naquela rotonda, se fixeran
as aceras e se pediu un paso de peóns. Foi falar cos veciños e non logrou poñelos de acordo.
Sobre a marquesiña, pódese decir que non está ben colocada ahí, pero houbo que poñela
onde dixo carreteras, agora está feito indica e non pode minusvalorarse porque manifesta que
as condicións dos veciños melloraron nesa estrada. O terreo è de estradas da Xunta de Galicia
e debido a eso decidirán eles como propietarios, pero non hai inconvinte en solicitar dende o
Pleno o que se recolle na moción.
O Sr. Rivera manifesta que o PP nesa estrada non fixo nada e o que se plantexa agora é facer
o mellor para a cidadanía.
O Sr. Cancio precisa se as xestións que fixo o Alcalde antes de selo usurparian funcións de
alcaldía e fai referencia a manifestación do alcalde de que non deu posto de acordo aos
veciños e o grupo UNIFOZ púxoos de acordo para que asinaran o escrito; Cree que o alcalde
neste tema equivocouse.
Sometido o asunto a votación resulta o seguinte:
Punto 1º: Dirixirse a Xunta de Galicia e solicitar a cesión do mencionado terreo ao
Concello de Foz, coa finalidade de que o mesmo poda ser empregado como lugar de
lecer mediante un proxecto de acondicionamento.
Sometido o mesmo a votacion resulta aprobado por unanimidade
Punto 2º: Se proceda ao cambio do emprazamento da mencionada marquesiña para a
parada de autobus onde inicialmente estaba previsto
Queda considerado como rogo que poderá someter a pleno.
BNG PRESENTA UNHA MOCIÓN DE URXENCIA DO SEGUINTE TEOR LITERAL:
MOCIÓN SOBRE A ANULACIÓN DA TARXETA SANITARIA ÁS PERSOAS
DEDEMPREGADAS E PERSOAS SEN RECURSOS ECONÓMICOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O día 9 de setembro de 2011 a Consellaría de Sanidade da Xunta de Galiza publicou no Diario
Oficial unha orden a que regula o dereito de acceso á asistencia sanitaria para as persoas sen
recursos económicos suficientes e para as persoas desempregadas. Posteriormente remitiu
aos centrod de saúde un Protocolo de traballo para a posta en marcha de devandita Orde.
Neste protocolo indícase: “Dende a entrada en vigor da Orde as persoas sen recursos que
soliciten teñen dereito á atención de urgencias e emergencias, polo que, ante á solicitude
dunha atención urgente é necesario dar unha alta rápida no aplicativo con documentación
acreditativa “PRIVADO”, previa busca do cidadán na aplicación, sempre se lles entregará o
modelo de compromiso de pago para que o asinen, escribindo a man (mentres non estea
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preparado o modelo na aplicación) o seguinte texto: Persoas son recursos económicos
suficientes en tramitación. Só asistencia urgencia/emergencia.”
Segundo se indica no texto literal reproducido, as persoas afectadas só teñen dereito, previo
compromiso de pago, á atención de urgencias e emergencias, é decir, perden o dereito á
sanidade pública universal, fican sen médico/a de cabeceira, sen probas diagnósticas nin
especialistas, non teñen, en definitiva, asistencia sanitaria completa. Estas persoas quedan
tamén sen a asistencia farmacéutica até que volvan a ter todos os papeis en regra para volver
estar de alta.
O proceso de clsificación das persoas afectadas nunca nova categoría non pode conlevar a
desacticación dis seus dereitos sanitarios e monos sen recibir información por parte do
goberno galego do que está a suceder.
Esta orde está totalmente enxustificada, é inhumana e desoladora, xa que viulnera os dereitos
básicos da cidadanía e rompe os principios de universalidade e equidade da Sanidade Pública.
O goberno do PP na Xunta de Galiza está a levar adiante unha serie de medidas que
pretenden a privatización e o desmantelamento da sanidade pública no noso país como
demostra a redución de persoal sanitario mediante a non cobertura de baixas e xubilacións, a
redución de consultas e actividade nos quirófanos na quenda de tarde, o incremento dos
concertos privados, a entrada de capital privado no financiamento dos novos hospitais ou o
recorte de 237 millóns de euros no orzamento da sanidade pública.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a
1. Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a Orde de 5 de setembro de
2011 publicada no DOG do 9 de setembro.
2. Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado
Protocolo reactivando as tarxetas anuladas.
3. Evitar que os cambios burocráticos que se deban realizar repercutan no exercicio
dos dereitos sanitarios da poboación galega.
Admitida pola Alcaldía vótase a urxencia en primeiro lugar de entrar no fondo do asunto
acordando a mesma por unanimidade.
O Sr. Basanta da lectura á moción e resume o contido da mesma.
O Sr. Rivera está de acordo porque a circular que está no centro de saúde di que quenes
esteñan sen prestación dependerá de un familiar para poder ter sanidade e o que vaia fora de
Galicia non terá asistencia sanitaria. Aquí en Foz coñece un caso a quen Sanidade deactivoulle
a tarxeta sanitaria.
O Sr. Cancio por UNIFOZ manifesta a súa conformidade ao fondo da moción.
O Sr. Alcalde indica en síntese que non pode analizar en profundidade o asunto polo que o seu
grupo absterase.
O Sr. Basanta reitera as circunstancias que recolle a circular e o protocolo ao que fai referencia
a moción e que lesiona a asistencia sanitaria pública e os que non teñan recursos non poden
pagar a asistencia prestada que non sexa gratuita.
O Sr. Rivera indica que os desempregados que agoten a prestación terán un límite de 90 días

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

para manter a asistencia sanitaria e se cobrará pola asistencia sanitaria que reciban.
O Sr. Alcalde afirma que a circular á que se lle está dando lectura é falsa.
A continuación procédese á votación do asunto obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 8 (4 PSOE, 3 UNIFOZ e 1 BNG).
Abstencións: 5 PP
Votos en contra: NINGÚN.

Resultando aprobado o seguinte acordo:
Instar á Xunta de Galiza a
1

Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a Orde de 5 de
setembro de 2011 publicada no DOG do 9 de setembro.

2

Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo
mencionado Protocolo reactivando as tarxetas anuladas.

3

Evitar que os cambios burocráticos que se deban realizar repercutan no
exercicio dos dereitos sanitarios da poboación galega.

ROGOS E PREGUNTAS
ROGOS
1.- O PSOE ROGA QUE SE ENTREGUEN AS CONTAS DAS FESTAS DE SAN LORENZO.
2.- O PSOE ROGA QUE SE LIMPEN AS PRAIAS
3.- O PSOE ROGA QUE SE COLOQUEN NAS PARROQUIAS OS AROS DE NADAL: O Sr.
Rivera indica ao respecto que se aos comerciantes se lles paga a electricidade dos arcos de
nadal e se Foz ten casi 5.000 habitantes nas parroquias é inxusto que non se lle poñan os
arcos de nadal por discriminación de parroquias que non teñan recursos. O Sr. Alcalde
manifesta que no ICO están todavía sen pagar as facturas do ano pasado, pero que poñer
alumeado de nadal nas parroquias igualmente que se lles facilita aos comerciantes é o xusto e
por ese motivo se lles deu a opción igualmente de que aos comerciantes de que eles poñan os
arcos e o concello pagaría o consumo. O Sr. Alcalde reitera que trátase dun rogo este punto
4.- UNIFOZ ROGA EN NOME DOS VECIÑOS DE SAN ACISCLO PARA QUE NO CRUCE DE
SAN ACISCLO SEXA CAMBIADA DE UBICACIÓN A MARQUESIÑA
5.- UNIFOZ ROGA SOLICITAR XUNTANZA COA CONSELLEIRA DE SANIDADE
6.- UNIFOZ ROGA Á DELEGACIÓN DE CULTURA MELLOR ORGANIZACIÓN DOS
CURSOS NAS PARROQUIAS E MAIOR PARTICIPACIÓN NOS ACTOS DA ESCOLA DE
MÚSICA POR PARTE DOS MEMBROS DO EQUIPO DE GOBERNO.
7.- BNG ROGA A LIMPEZA DA PARTE LESTE DO CAMPO DE FUTBOL PORQUE
PÍNCHANSE BALÓNS E COLOCAR UNHA REDE OU VALLA PARA QUE NON SE
ESCAPEN BALÓNS.
8.- BNG ROGA QUE SE REVISEN OBSTÁCULOS DAS BEIRARÚAS POR FALTA DE
SEGURIDADE
PREGUNTAS
PSDEG-PSOE
1.- PREGUNTA PSOE POLA EMPRESA TECNIXARDIN, CÓMO SE FIXO ESTE CONTRATO,
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NON HABÍA UNHA EMPRESA DE FOZ PARA FACER ESTE TRABALLO?:
O Alcalde en síntese indica que é un contrato menor.
2.- PREGUNTA PSOE POR UNHA EMPRESA DE LIMPEZA DE ACERAS SEN ACOTAR A
ZOA E CANDO ESTES TRABALLOS PODEOS FACER A BRIGADA DE OBRAS
O Alcalde indica que é unha empresa que está facendo unha proba de cómo quedarían as
aceras unha vez limpas.
3.- PRECÍSASE POÑER REDES DE TENIS EN SAN MARTIÑO E NAS TORRES
O Alcalde contesta que xa está posta.
UNIFOZ:
1.- SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS PORTOS DEPORTIVOS
O Alcalde da resposta en síntese que mañá virá o presidente de Portos e falarase sobre
distintos asuntos
2.- CÁNDO SE VAI A POÑER A FUNCIONAR O POZO DE BOMBEO DA PRAIA DAS POLAS
O Alcalde da resposta en síntese que carece de mecanismos que impide a súa posta en
funcionamento, dando lectura a informe da concesionaria GESTAGUA de data 25/06/2010 no
que se detallan deficiencias da estación de bombeo.
3.- CAMBIADO O SISTEMA DE RECOLLIDA DE LIXO, HAI PLAN PARA LIMPEZA DE
CONTENEDORES E PERIODICIDADE
O Alcalde da resposta en síntese en sentido afirmativo e indica que persoas antes dedicadas
ao servizo de recollida dedicaránse agora á limpeza dos contenedores
BNG
1.- SE O PERSOAL DO CONCELLO NON PODE FACER ESES TRABALLOS DE LIMPEZA
DE BEIRARÚAS
O Alcalde contesta en síntese que é necesaria unha máquina apropiada porque o traballo rinde
moito sen eses medios adecuados, e sobre a diferencia de tempo entre un sistema e outro está
informado polo persoal de obras e polo encargado.

E non habendo máis os asuntos a tratar, levántase a sesión cando son as 01 horas e
25 minutos do vintecatro de novembro de 2011, do que como secretaria dou fe e certifico.
Vº Bº
O Alcalde,
Asdo.: Javier Jorge Castiñeira.

